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หน่วย : บาท

คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ

1,603  17,286,657,600 367    2,007,836,000     383    3,923,719,900     106    810,568,300       120    601,172,400       2,558  24,629,954,200 

225    5,532,452,900     8       258,369,900       46 1,403,858,800     18 90,000,000 4       76,021,000 301    7,360,702,600     

1,378  11,754,204,700 359    1,749,466,100     337    2,519,861,100     88 720,568,300       116    525,151,400       2,257  17,269,251,600 

1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 72     537,105,000       37     215,279,800       28     483,744,500       5       41,000,000        1       17,607,100        123    1,294,736,400     

1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 1       7,924,500         - 14     403,318,900       1       5,000,000         - 16     416,243,400       

2) จังหวัดนนทบุรี 36     158,029,400       14     43,025,500        7       18,574,100        1       9,000,000         - 38     228,629,000       

3) จังหวัดปทุมธานี 13     140,346,500       5       6,264,800         5       55,522,800        1       9,000,000         1       17,607,100        25     228,741,200       

4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15     132,712,600       12     89,338,000        - 1       9,000,000         - 28     231,050,600       

5) จังหวัดสระบุรี 7       98,092,000        6       76,651,500        2       6,328,700         1       9,000,000         - 16     190,072,200       

2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 52     810,123,100       11     35,731,000        14     205,163,300       5       38,000,000        3       2,858,100          85     1,091,875,500     

1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 8       276,067,900       - 3       132,133,000       1       5,000,000         - 12     413,200,900       

2) จังหวัดชัยนาท 11     116,582,200       6       23,198,500        2       5,148,000         1       8,000,000         - 20     152,928,700       

3) จังหวัดลพบุรี 12     172,882,100       3       2,193,300         6       26,598,200        1       9,000,000         3       2,858,100         25     213,531,700       

4) จังหวัดสิงห์บุรี 10     103,290,500       1       2,511,500         2       40,890,000        1       8,000,000         - 14     154,692,000       

5) จังหวัดอ่างทอง 11     141,300,400       1       7,827,700         1       394,100           1       8,000,000         - 14     157,522,200       

3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 135    972,815,200       4       34,133,700        64     442,734,300       7       49,417,300        7       11,349,600        217    1,510,450,100     

1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 16     278,530,900       - 4       162,825,000       1       5,000,000         - 21     446,355,900       

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา 44     173,394,600       - 2       19,110,000        1       9,000,000         1       1,854,200         48     203,358,800       

3) จังหวัดปราจีนบุรี 22     130,205,500       1       4,434,700         12     71,712,800        1       9,000,000         - 36     215,353,000       

4) จังหวัดสระแก้ว 12     73,070,200        1       4,997,800         36     94,480,400        1       9,000,000         5       7,033,600         55     188,582,000       

5) จังหวัดนครนายก 21     120,329,900       2       24,701,200        6       16,108,000        2       8,417,300         - 31     169,556,400       

6) จังหวัดสมุทรปราการ 20     197,284,100       - 4       78,498,100        1       9,000,000         1       2,461,800         26     287,244,000       

รวมจังหวัด

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
การบริหารจัดการ

การรักษาความมั�นคงและ

ความสงบ

รวมกลุ่มจังหวัด

รวมทั�งหมด ป2ี559

รวมทั�งสิ�น

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มที� ภาค/จังหวัด
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คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
การบริหารจัดการ

การรักษาความมั�นคงและ

ความสงบ
รวมทั�งหมด ป2ี559

กลุ่มที� ภาค/จังหวัด

4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 89     977,009,700       22     186,527,900       12     98,061,200        5       42,000,000        5       8,943,000          133    1,312,541,800     

1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 28     363,139,200       - 1       17,180,000        1       5,000,000         - 30     385,319,200       

2) จังหวัดกาญจนบุรี 25     186,103,000       3       22,997,200        4       17,678,400        1       10,000,000        3       5,823,000         36     242,601,600       

3) จังหวัดนครปฐม 8       68,635,700        8       107,932,900       3       30,821,500        1       9,000,000         - 20     216,390,100       

4) จังหวัดราชบุรี 10     162,325,000       6       13,874,400        3       28,931,300        1       9,000,000         2       3,120,000         22     217,250,700       

5) จังหวัดสุพรรณบุรี 18     196,806,800       5       41,723,400        1       3,450,000         1       9,000,000         - 25     250,980,200       

5 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 97     734,343,700       41     72,019,000        19     328,037,200       7       41,077,600        10     24,359,100        174    1,199,836,600     

1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 7       213,532,000       - 3       177,243,100       1       5,000,000         - 11     395,775,100       

2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31     132,686,300       15     9,599,400         6       30,246,900        1       9,000,000         - 53     181,532,600       

3) จังหวัดเพชรบุรี 9       124,680,800       16     34,686,700        2       24,070,400        1       9,000,000         3       5,788,700         31     198,226,600       

4) จังหวัดสมุทรสาคร 14     85,671,900        5       22,817,300        6       93,523,400        1       8,000,000         4       8,068,700         30     218,081,300       

5) จังหวัดสมุทรสงคราม 36     177,772,700       5       4,915,600         2       2,953,400         3       10,077,600        3       10,501,700        49     206,221,000       

6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอ่าวไทย 63     980,321,000       14     98,424,900        14     126,187,400       5       43,000,000        1       5,096,700          97     1,253,030,000     

1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอ่าวไทย 18     416,131,200       - - 1       5,000,000         - 19     421,131,200       

2) จังหวัดชุมพร 9       77,303,500        5       21,573,100        5       65,375,800        1       9,000,000         - 20     173,252,400       

3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13     145,289,200       2       34,126,800        4       21,794,500        1       10,000,000        - 20     211,210,500       

4) จังหวัดนครศรีธรรมราช 20     212,024,500       4       7,952,300         4       33,379,900        1       10,000,000        - 29     263,356,700       

5) จังหวัดพัทลุง 3       129,572,600       3       34,772,700        1       5,637,200         1       9,000,000         1       5,096,700         9       184,079,200       



5
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การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้าน
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การรักษาความมั�นคงและ

ความสงบ
รวมทั�งหมด ป2ี559

กลุ่มที� ภาค/จังหวัด

7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอันดามัน 67     696,128,200       32     275,182,200       18     169,958,500       6       47,000,000        10     82,381,100        133    1,270,650,000     

1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอันดามัน 8       212,452,500       4       152,247,600       4       33,130,000        1       5,000,000         2       46,618,500        19     449,448,600       

2) จังหวัดระนอง 7       57,433,000        2       37,324,700        4       16,889,300        1       8,000,000         3       20,242,300        17     139,889,300       

3) จังหวัดพังงา 17     127,512,100       10     27,364,100        1       1,128,700         1       8,000,000         - 29     164,004,900       

4) จังหวัดภูเก็ต 13     91,693,400        3       11,377,100        3       36,912,000        1       8,000,000         5       15,520,300        25     163,502,800       

5) จังหวัดกระบี� 12     116,838,000       4       20,768,500        1       28,961,500        1       9,000,000         - 18     175,568,000       

6) จังหวัดตรัง 10     90,199,200        9       26,100,200        5       52,937,000        1       9,000,000         - 25     178,236,400       

8 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 69     965,705,800       31     248,586,200       13     162,958,900       6       50,000,000        17     116,092,700       136    1,543,343,600     

1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 9       395,220,200       - 1       44,635,500        1       5,000,000         - 11     444,855,700       

2) จังหวัดสงขลา 14     135,463,200       9       64,490,500        6       36,903,500        1       10,000,000        4       14,152,500        34     261,009,700       

3) จังหวัดสตูล 13     153,398,500       2       8,000,000         - 1       8,000,000         - 16     169,398,500       

4) จังหวัดปัตตานี 7       120,451,400       2       23,566,300        2       55,087,500        1       9,000,000         1       11,909,700        13     220,014,900       

5) จังหวัดยะลา 12     98,671,300        16     43,574,200        3       8,964,000         1       9,000,000         10     38,756,600        42     198,966,100       

6) จังหวัดนราธิวาส 14     62,501,200        2       108,955,200       1       17,368,400        1       9,000,000         2       51,273,900        20     249,098,700       

9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 139    1,046,487,000     9       70,614,600        23     180,573,600       5       40,000,000        1       6,572,000          177    1,344,247,200     

1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 14     285,748,800       1       31,440,000        7       96,102,300        1       5,000,000         - 23     418,291,100       

2) จังหวัดจันทบุรี 26     155,001,200       - 7       16,187,900        1       9,000,000         1       6,572,000         35     186,761,100       

3) จังหวัดชลบุรี 45     244,063,400       1       8,683,000         3       39,288,800        1       9,000,000         - 50     301,035,200       

4) จังหวัดระยอง 39     231,755,100       6       12,166,600        3       6,787,200         1       9,000,000         - 49     259,708,900       

5) จังหวัดตราด 15     129,918,500       1       18,325,000        3       22,207,400        1       8,000,000         - 20     178,450,900       
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คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
การบริหารจัดการ

การรักษาความมั�นคงและ

ความสงบ
รวมทั�งหมด ป2ี559

กลุ่มที� ภาค/จังหวัด

10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 42     1,282,454,800     8       72,004,400        10     154,582,500       7       56,911,400        6       49,232,700        73     1,615,185,800     

1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 6       455,130,600       - - 1       5,000,000         - 7       460,130,600       

2) จังหวัดหนองคาย 3       127,232,700       - 1       48,750,000        1       9,000,000         1       34,418,800        6       219,401,500       

3) จังหวัดเลย 10     97,399,900        5       60,013,800        3       58,949,200        2       14,911,400        1       8,690,100         21     239,964,400       

4) จังหวัดอุดรธานี 8       229,474,900       2       8,996,600         3       11,808,400        1       10,000,000        3       4,348,800         17     264,628,700       

5) จังหวัดหนองบัวลําภู 7       217,606,200       1       2,994,000         1       4,470,500         1       9,000,000         - 10     234,070,700       

6) จังหวัดบึงกาฬ 8       155,610,500       - 2       30,604,400        1       9,000,000         1       1,775,000         12     196,989,900       

11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 75     955,238,700       5       41,760,300        5       57,476,800        5       36,401,900        4       5,513,000          93     1,096,390,700     

1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 18     317,622,400       - 1       26,514,100        1       5,000,000         1       2,515,500         21     351,652,000       

2) จังหวัดนครพนม 16     242,627,800       1       4,399,500         - 1       9,000,000         3       2,997,500         20     259,024,800       

3) จังหวัดมุกดาหาร 18     167,256,300       3       36,390,800        1       2,412,500         1       9,000,000         - 23     215,059,600       

4) จังหวัดสกลนคร 23     227,732,200       1       970,000           3       28,550,200        2       13,401,900        - 29     270,654,300       

12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 131    1,138,359,700     24     83,609,400        26     185,785,200       7       51,685,100        6       53,124,200        194    1,512,563,600     

1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 12     395,532,400       1       3,000,000         - 1       5,000,000         - 14     403,532,400       

2) จังหวัดร้อยเอ็ด 17     231,106,500       4       20,574,300        2       2,113,800         2       10,185,100        - 25     263,979,700       

3) จังหวัดขอนแก่น 5       204,548,200       - 1       63,662,800        2       17,500,000        1       39,320,000        9       325,031,000       

4) จังหวัดมหาสารคาม 83     200,677,800       11     17,025,100        1       955,900           1       9,000,000         3       4,048,800         99     231,707,600       

5) จังหวัดกาฬสินธุ์ 14     106,494,800       8       43,010,000        22     119,052,700       1       10,000,000        2       9,755,400         47     288,312,900       
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คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
การบริหารจัดการ

การรักษาความมั�นคงและ

ความสงบ
รวมทั�งหมด ป2ี559

กลุ่มที� ภาค/จังหวัด

13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 58     1,312,634,000     9       73,901,100        11     131,224,600       5       45,000,000        4       31,741,900        87     1,594,501,600     

1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 12     275,118,000       - 1       81,529,500        1       5,000,000         1       26,887,000        15     388,534,500       

2) จังหวัดสุรินทร์ 17     212,575,300       1       15,396,800        6       24,463,300        1       10,000,000        1       1,200,000         26     263,635,400       

3) จังหวัดนครราชสีมา 7       335,906,600       2       11,771,100        - 1       10,000,000        - 10     357,677,700       

4) จังหวัดบุรีรัมย์ 16     313,117,600       2       1,433,000         - 1       10,000,000        1       2,850,000         20     327,400,600       

5) จังหวัดชัยภูมิ 6       175,916,500       4       45,300,200        4       25,231,800        1       10,000,000        1       804,900           16     257,253,400       

14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 47     1,067,665,500     13     74,594,900        8       231,600,900       9       46,475,000        9       39,224,800        86     1,459,561,100     

1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 8       400,036,900       - - 1       5,000,000         - 9       405,036,900       

2) จังหวัดอํานาจเจริญ 9       163,399,100       2       14,946,000        2       23,597,000        1       8,000,000         - 14     209,942,100       

3) จังหวัดศรีสะเกษ 2       127,972,500       1       2,000,000         1       138,551,800       1       10,000,000        2       20,754,700        7       299,279,000       

4) จังหวัดยโสธร 6       135,975,300       2       34,226,100        2       59,535,600        1       9,000,000         1       10,162,500        12     248,899,500       

5) จังหวัดอุบลราชธานี 22     240,281,700       8       23,422,800        3       9,916,500         5       14,475,000        6       8,307,600         44     296,403,600       

15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 67     971,531,000       26     145,728,000       31     227,494,200       5       43,000,000        9       55,198,600        138    1,442,951,800     

1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 12     297,600,200       - 2       56,820,500        1       5,000,000         - 15     359,420,700       

2) จังหวัดเชียงใหม่ 16     172,823,600       16     55,098,500        7       85,148,200        1       10,000,000        3       7,675,500         43     330,745,800       

3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12     187,861,500       6       68,730,700        11     28,315,200        1       9,000,000         5       32,500,900        35     326,408,300       

4) จังหวัดลําปาง 9       184,454,000       3       19,273,800        2       14,987,700        1       10,000,000        - 15     228,715,500       

5) จังหวัดลําพูน 18     128,791,700       1       2,625,000         9       42,222,600        1       9,000,000         1       15,022,200        30     197,661,500       
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คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ คก. งบประมาณ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
การบริหารจัดการ

การรักษาความมั�นคงและ

ความสงบ
รวมทั�งหมด ป2ี559

กลุ่มที� ภาค/จังหวัด

16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 99     725,975,400       27     164,783,900       35     367,983,700       5       43,000,000        14     68,976,500        180    1,370,719,500     

1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 6       195,707,600       2       71,682,300        3       128,716,400       1       5,000,000         - 12     401,106,300       

2) จังหวัดน่าน 12     49,180,100        6       14,596,500        10     145,642,900       1       10,000,000        - 29     219,419,500       

3) จังหวัดพะเยา 23     191,231,900       3       5,979,100         5       17,645,800        1       9,000,000         5       11,297,600        37     235,154,400       

4) จังหวัดเชียงราย 18     149,337,900       14     66,221,800        11     40,539,500        1       10,000,000        7       45,586,100        51     311,685,300       

5) จังหวัดแพร่ 40     140,517,900       2       6,304,200         6       35,439,100        1       9,000,000         2       12,092,800        51     203,354,000       

17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 139    1,120,461,500     15     43,620,500        39     256,853,800       6       52,000,000        8       17,527,700        207    1,490,463,500     

1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 17     375,468,100       - 2       43,710,500        1       5,000,000         - 20     424,178,600       

2) จังหวัดตาก 27     114,950,400       5       19,609,600        11     80,393,300        1       10,000,000        3       3,163,100         47     228,116,400       

3) จังหวัดพิษณุโลก 27     172,578,300       2       5,437,600         4       10,537,700        1       9,000,000         2       8,804,600         36     206,358,200       

4) จังหวัดสุโขทัย 25     168,690,500       4       11,776,300        2       3,730,800         1       9,000,000         - 32     193,197,600       

5) จังหวัดเพชรบูรณ์ 10     133,744,400       4       6,797,000         3       93,519,200        1       10,000,000        - 18     244,060,600       

6) จังหวัดอุตรดิตถ์ 33     155,029,800       - 17     24,962,300        1       9,000,000         3       5,560,000         54     194,552,100       

18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 162    992,298,300       39     71,334,200        13     113,299,300       6       44,600,000        5       5,373,600          225    1,226,905,400     

1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 25     371,489,500       - - 1       5,000,000         - 26     376,489,500       

2) จังหวัดกําแพงเพชร 18     125,857,000       5       16,013,000        3       64,488,400        1       9,000,000         4       4,373,600         31     219,732,000       

3) จังหวัดพิจิตร 73     177,383,000       6       6,296,000         3       9,425,300         1       9,000,000         - 83     202,104,300       

4) จังหวัดนครสวรรค์ 14     204,398,600       15     19,516,000        - 2       12,600,000        - 31     236,514,600       

5) จังหวัดอุทัยธานี 32     113,170,200       13     29,509,200        7       39,385,600        1       9,000,000         1       1,000,000         54     192,065,000       



งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

จาํแนกตามรายจา่ยประจาํ รายจา่ยลงทนุ 
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            6,155,270,000          18,474,684,200 24,629,954,200         

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1              103,617,400 312,626,000             416,243,400             

จังหวัดนนทบุรี               50,122,300 178,506,700             228,629,000             

จังหวัดปทุมธานี               56,161,600 172,579,600             228,741,200             

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               63,864,800 167,185,800             231,050,600             

จังหวัดสระบุรี               47,729,000 142,343,200             190,072,200             

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2              113,142,800 300,058,100             413,200,900             

จังหวัดชัยนาท               34,778,600 118,150,100             152,928,700             

จังหวัดลพบุรี               39,136,900 174,394,800             213,531,700             

จังหวัดสิงห์บุรี               31,045,200 123,646,800             154,692,000             

จังหวัดอ่างทอง               34,446,900 123,075,300             157,522,200             

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง               60,074,700 386,281,200             446,355,900             

จังหวัดฉะเชิงเทรา               29,515,600 173,843,200             203,358,800             

จังหวัดปราจีนบุรี               22,652,900 192,700,100             215,353,000             

จังหวัดสระแก้ว               55,373,200 133,208,800             188,582,000             

จังหวัดนครนายก               33,554,500 136,001,900             169,556,400             

จังหวัดสมุทรปราการ               44,478,800 242,765,200             287,244,000             

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1              110,080,300 275,238,900             385,319,200             

จังหวัดกาญจนบุรี               58,733,700 183,867,900             242,601,600             

จังหวัดนครปฐม               37,730,700 178,659,400             216,390,100             

จังหวัดราชบุรี               45,386,800 171,863,900             217,250,700             

จังหวัดสุพรรณบุรี               62,158,000 188,822,200             250,980,200             

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2              104,550,000 291,225,100             395,775,100             

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์               48,552,200 132,980,400             181,532,600             

จังหวัดเพชรบุรี               30,671,900 167,554,700             198,226,600             

จังหวัดสมุทรสาคร               45,675,000 172,406,300             218,081,300             

จังหวัดสมุทรสงคราม               45,938,900 160,282,100             206,221,000             

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอ่าวไทย               81,263,800 339,867,400             421,131,200             

จังหวัดชุมพร               31,483,400 141,769,000             173,252,400             

จังหวัดสุราษฎร์ธานี               43,964,200 167,246,300             211,210,500             

จังหวัดนครศรีธรรมราช               57,817,800 205,538,900             263,356,700             

จังหวัดพัทลุง               42,330,200 141,749,000             184,079,200             

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จําแนกตามรายจ่ายประจํา รายจ่ายลงทุน

จังหวัดและะกลุ่มจังหวัด  รายจ่ายประจํา รายจ่ายลงทุน รวม
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จังหวัดและะกลุ่มจังหวัด  รายจ่ายประจํา รายจ่ายลงทุน รวม

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอันดามัน               41,209,500 408,239,100             449,448,600             

จังหวัดระนอง               47,089,500 92,799,800              139,889,300             

จังหวัดพังงา               39,030,000 124,974,900             164,004,900             

จังหวัดภูเก็ต               39,366,400 124,136,400             163,502,800             

จังหวัดกระบี�               83,495,900 92,072,100              175,568,000             

จังหวัดตรัง               35,971,500 142,264,900             178,236,400             

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน               50,062,800 394,792,900             444,855,700             

จังหวัดสงขลา               67,643,300 193,366,400             261,009,700             

จังหวัดสตูล               38,156,000 131,242,500             169,398,500             

จังหวัดปัตตานี               85,393,100 134,621,800             220,014,900             

จังหวัดยะลา              102,776,000 96,190,100              198,966,100             

จังหวัดนราธิวาส              124,546,700 124,552,000             249,098,700             

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก              117,398,500 300,892,600             418,291,100             

จังหวัดจันทบุรี               42,589,300 144,171,800             186,761,100             

จังหวัดชลบุรี               34,617,800 266,417,400             301,035,200             

จังหวัดระยอง               47,611,100 212,097,800             259,708,900             

จังหวัดตราด               59,691,300 118,759,600             178,450,900             

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1               38,782,300 421,348,300             460,130,600             

จังหวัดหนองคาย               31,232,700 188,168,800             219,401,500             

จังหวัดเลย               59,143,200 180,821,200             239,964,400             

จังหวัดอุดรธานี               56,481,700 208,147,000             264,628,700             

จังหวัดหนองบัวลําภู               44,673,500 189,397,200             234,070,700             

จังหวัดบึงกาฬ               53,746,300 143,243,600             196,989,900             

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2               86,981,100 264,670,900             351,652,000             

จังหวัดนครพนม               68,220,700 190,804,100             259,024,800             

จังหวัดมุกดาหาร               35,714,400 179,345,200             215,059,600             

จังหวัดสกลนคร               88,711,800 181,942,500             270,654,300             

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง              105,341,500 298,190,900             403,532,400             

จังหวัดร้อยเอ็ด               63,816,200 200,163,500             263,979,700             

จังหวัดขอนแก่น               81,770,900 243,260,100             325,031,000             

จังหวัดมหาสารคาม               61,998,100 169,709,500             231,707,600             

จังหวัดกาฬสินธุ์               69,636,900 218,676,000             288,312,900             
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จังหวัดและะกลุ่มจังหวัด  รายจ่ายประจํา รายจ่ายลงทุน รวม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1               84,695,200 303,839,300             388,534,500             

จังหวัดสุรินทร์               50,590,400 213,045,000             263,635,400             

จังหวัดนครราชสีมา               55,376,200 302,301,500             357,677,700             

จังหวัดบุรีรัมย์               62,512,900 264,887,700             327,400,600             

จังหวัดชัยภูมิ               45,856,400 211,397,000             257,253,400             

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2               64,904,500 340,132,400             405,036,900             

จังหวัดอํานาจเจริญ               51,392,400 158,549,700             209,942,100             

จังหวัดศรีสะเกษ               38,102,400 261,176,600             299,279,000             

จังหวัดยโสธร               62,908,500 185,991,000             248,899,500             

จังหวัดอุบลราชธานี               75,653,400 220,750,200             296,403,600             

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1              339,891,900 19,528,800              359,420,700             

จังหวัดเชียงใหม่              153,844,600 176,901,200             330,745,800             

จังหวัดแม่ฮ่องสอน              173,468,700 152,939,600             326,408,300             

จังหวัดลําปาง               63,051,000 165,664,500             228,715,500             

จังหวัดลําพูน               32,956,100 164,705,400             197,661,500             

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2              170,125,900 230,980,400             401,106,300             

จังหวัดน่าน               48,924,100 170,495,400             219,419,500             

จังหวัดพะเยา               44,427,100 190,727,300             235,154,400             

จังหวัดเชียงราย              181,953,300 129,732,000             311,685,300             

จังหวัดแพร่              100,137,300 103,216,700             203,354,000             

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1               53,351,400 370,827,200             424,178,600             

จังหวัดตาก               38,931,800 189,184,600             228,116,400             

จังหวัดพิษณุโลก               75,041,300 131,316,900             206,358,200             

จังหวัดสุโขทัย               62,418,000 130,779,600             193,197,600             

จังหวัดเพชรบูรณ์               47,695,900 196,364,700             244,060,600             

จังหวัดอุตรดิตถ์               25,591,500 168,960,600             194,552,100             

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2               68,634,700 307,854,800             376,489,500             

จังหวัดกําแพงเพชร               56,344,400 163,387,600             219,732,000             

จังหวัดพิจิตร               43,423,800 158,680,500             202,104,300             

จังหวัดนครสวรรค์               51,845,800 184,668,800             236,514,600             

จังหวัดอุทัยธานี               62,287,000 129,778,000             192,065,000             



รายงานโครงการจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

จาํแนกตามงบรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 24,629,954,200

จังหวัดนนทบุรี 228,629,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 158,029,400

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 16,522,700

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวนนทบุรี 16,522,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 16,522,700

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 3,937,100

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี 1,901,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,901,600

2 โครงการพัฒนาขีดความแรงงานไทยสู่ประชาคมอาเซียน 761,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 761,500

3 โครงการพัฒนาศูนย์รวบรวมและแปรรูปนํ�านมแพะ 700,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 689,500

1. เครื�องบรรจุครีมกึ�งอัตโนมัติ 1 เครื�อง 70,000

2. เครื�องปิดฝาฟอล์ยแบบมือโยก 1 เครื�อง 19,300

3. เครื�องซิลปิดปากถ้วยอัตโนมัติ 1 เครื�อง 10,000

4. ชั�นวางสแตนเลส 1 ชุด 26,000

5. อ่างละลายนํ�านม 1 ชุด 30,000

6. ถังต้มกวนผสม 2 ชั�น พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ ขนาด 100 ลิตร 1 เครื�อง 214,000

7. เครื�องโฮโมจีไนเซอร์ ขนาด 300 - 500 ลิตร 1 เครื�อง 320,200

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 574,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 574,000

3 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 129,969,600

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า บริเวณสามแยกถนนไทรม้า 

ซอย 19 ถึงสามแยกสวนนางวนิดา หมู่ที� 6 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

3,924,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,924,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า บริเวณสามแยกถนนไทรม้า ซอย

19 ถึงสามแยกสวนนางวนิดา หมู่ที� 6 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 3,924,000

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า บริเวณสวนนางวนิดา

ระงับภัย ถึงบ้านนายสมนึก ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2,716,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,716,400

 รายงานโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปริมาณ



18หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนางวนิดา ระงับภัย ถึงบ้านนายสมนึก

หมู่ที� 6 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมวางท่อระบายนํ�าและรางวี 

ความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 338.00 เมตร (ต่อข้าง) หนา 0.20 เมตร

1 แห่ง 2,716,400

3 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลติก บริเวณสวนนางเตียบ สายหนู ถึงบริเวณถนน

ริมคลองนายผล ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2,801,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,801,400

1. ก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลติก บริเวณสวนนางเตียบ สายหนู ถึงบริเวณถนนริมคลอง

นายผล หมู่ที� 6 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ความกว้าง 3.80 เมตร ระยะทาง 0.460 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 2,801,400

4 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลติก บริเวณจากสะพานข้ามคลองเอี�ยวหนู 

ถึงบ้านสวนบัว หมู่ที� 6 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1,742,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,742,000

1. ก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลติก บริเวณสะพานข้ามคลองเอี�ยวหนู ถึงบ้านสวนบัว

หมู่ที� 6 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 4.20 เมตร ระยะทาง 

0.280 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,742,000

5 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลติก บริเวณสามแยกถนนไทรม้า ซอย 18 

ถึงสะพานข้ามคลองเอี�ยวหนู ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1,545,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,545,600

1. ก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลติก บริเวณสามแยกถนนไทรม้า ซอย 18 ถึงสะพานข้ามคลอง

เอี�ยวหนู หมู่ที� 5 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ความกว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 0.224 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,545,600

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า ซอยบางรักน้อย หมู่ที� 2 - 3 

ตําบลบางรักน้อย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

6,180,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,180,300

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า ซอยบางรักน้อย หมู่ที� 2 - 3 ตําบล

บางรักน้อย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.420 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 6,180,300

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองขุดใหม่ หมู่ที� 5 - 6

ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

5,640,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,640,700

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองขุดใหม่ หมู่ที� 5 - 6

ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.225 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 5,640,700

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ� หมู่ที� 5 ถึง หมู่ที� 6 ตําบล

ศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

6,464,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,464,800



19หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ� หมู่ที� 5 ถึงหมู่ที� 6 

ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 6,464,800

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเทศบาล 12 หมู่ที� 5 ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัด

นนทบุรี

2,083,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,083,600

1. ปรับปรุงถนนสายเทศบาล 12 หมู่ที� 5 ตําบลไทยน้อย อําเภอไทยน้อย จังหวัดนนทบุรี ช่วงที�

 1 ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.1615 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที� 2 ความกว้าง 

6.00 เมตร ระยะทาง 0.1145 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,083,600

10 โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองขุนศรีฝั�งตะวันตก หมู่ที� 3 ตําบลไทรใหญ่ 

อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

5,407,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,407,300

1. ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองขุนศรีฝั�งตะวันตก หมู่ที� 3 ตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 5,407,300

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนศรีฝั�งตะวันตก หมู่ที� 3 เชื�อมต่อ

หมู่ที� 4 ตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

12,753,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,753,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนศรีฝั�งตะวันตก หมู่ที� 3 เชื�อมต่อ

หมู่ที� 4 ตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 12,753,000

12 โครงการปรับปรุงถนนซอยสายทางเข้าบ้านสามเมือง หมู่ที� 6 ตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรี

3,727,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,727,800

1. ปรับปรุงถนนซอยสายทางเข้าบ้านสามเมือง หมู่ที� 6 ตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย จังหวัด

นนทบุรี ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.685 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 3,727,800

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสมาน - คอสะพานทวี

 หมู่ที� 3 ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

4,053,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,053,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสมาน - คอสะพานทวี หมู่ที� 3 

ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 4,053,500

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาชมฝั�งตะวันตก หมู่ที� 2 

ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

3,924,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,924,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาชมฝั�งตะวันตก หมู่ที� 2 

ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.970 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 3,924,000



20หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองกํานันชื�นฝั�งตะวันตก หมู่ที� 4, 5, 7 

ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

5,355,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,355,300

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองกํานันชื�นฝั�งตะวันตก หมู่ที� 4, 5, 7 ตําบล

หนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.625 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 5,355,300

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองกํานันชื�นฝั�งตะวันออก หมู่ที� 4, 5, 7, 

8 ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

5,611,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,611,300

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองกํานันชื�นฝั�งตะวันออก หมู่ที� 4, 5, 7,

8 ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.635 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 5,611,300

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนแก้วอินทร์ ตําบลเสาธงหิน  

อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

4,057,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,057,200

1. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนแก้วอินทร์ ตําบลเสาธงหิน 

อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 

หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 4,057,200

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 10 ตําบลคลองข่อย อําเภอปากเกร็ด  จังหวัด

นนทบุรี

1,373,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,373,400

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 10 ตําบลคลองข่อย อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.320 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,373,400

19 โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 7 ตําบลคลองข่อย อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

9,515,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,515,100

1. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายนํ�า หมู่ที� 7 ตําบลคลองข่อย 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.790 กิโลเมตร

หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 9,515,100

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที� 1 

ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

4,414,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,414,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า ซอยร่วมใจพัฒนา 

(ส่วนที�เหลือ) หมู่ที� 1 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.432 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 4,414,500

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที� 1) ซอยโรงงาน ส.ศิลป์ หมู่ที� 8 

ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

9,810,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,810,000



21หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก ซอย

โรงงาน ส.ศิลป์ หมู่ที� 8 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ความกว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 9,810,000

22 โครงการขยายสะพานคลองส้มป่อย 1, 2 หมู่ที� 3 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่

 จังหวัดนนทบุรี

1,458,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,458,000

1. ขยายสะพานคลองส้มป่อย หมู่ที� 3 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สะพาน

คลองส้มป่อย 1 ขยายสะพานข้างละ 1.50 เมตร จํานวน 1 ข้าง ระยะห่างตอม่อ 6.00 เมตร 

พร้อมราวสะพาน 1 ข้าง และสะพานคลองส้มป่อย 2 ขยายสะพานข้างละ 

1.50 เมตร จํานวน 2 ข้าง ระยะห่างตอม่อ 6.00 เมตร พร้อมราวสะพาน 2 ข้าง

2 แห่ง 1,458,000

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่พัฒนา - แยกวัดค้างคาว หมู่ที� 5

ตําบลบางไผ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1,962,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,962,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า สายบางไผ่พัฒนา - แยกวัดค้างคาว

 หมู่ที� 5 ตําบลบางไผ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 6.60 เมตรระยะทาง 

0.350 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสนามกีฬาวัดอมฤต หมู่ที� 1 

ตําบลบางไผ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1,457,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,457,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสนามกีฬาวัดอมฤต หมู่ที� 1 ตําบลบางไผ่ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.240 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,457,000

25 โครงการก่อสร้างถนนสายวัดตะระเกช่วงแยกต้นโพธิ� - โค้งบ้านตาไหม พร้อมวางท่อระบายนํ�า

บ่อพักและรางวี หมู่ที� 4 ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

6,523,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,523,600

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า บ่อพักและรางวี

 วัดตะระเก ช่วงแยกต้นโพธิ� - โค้งตาไหม หมู่ที� 4 ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.425 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 6,523,600

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางไผ่ 16 หมู่ที� 4 ตําบลบางไผ่ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1,947,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,947,300

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางไผ่ 16 หมู่ที� 4 ตําบลบางไผ่ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.275 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,947,300

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางไผ่ 1 หมู่ที� 3 ตําบลบางไผ่ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1,188,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,188,000



22หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางไผ่ 1 หมู่ที� 3 ตําบลบางไผ่ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,188,000

28 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ซอยสันติธรรม หมู่ที� 6 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี

3,013,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,013,000

1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยสันติธรรม หมู่ที� 6 ตําบลบางม่วง 

อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.720 กิโลเมตร 

หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 3,013,000

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับพร้อมวางท่อระบายนํ�า ซอยบางโสน 

ช่วงที� 2 (ต่อจากแยกสะพานข้ามคลองบางโสน ) หมู่ที� 5 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี

9,319,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,319,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับพร้อมวางท่อระบายนํ�า ซอยบางโสน ช่วงที� 2 (ต่อ

จากแยกสะพานข้ามคลองบางโสน ) หมู่ที� 5 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 9,319,500

4 พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 7,600,000

1 โครงการส่งเสริมการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนนทบุรี 3,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,800,000

2 โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื�น 3,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,800,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 43,025,500

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 38,260,300

1 โครงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคอุตสาหกรรม 287,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 287,500

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้านพฤกษา 3 (ซอย 13) หมู่ที� 5 ตําบลบางคูรัด 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

1,916,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,916,800

1. ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สนามฟุตซอล) บริเวณสวนสาธารณะ 

หมู่บ้านพฤกษา 3 (ซอย 13) หมู่ที� 5 ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ความ

กว้าง 23.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื�นที�ไม่น้อยกว่า805 ตาราง

เมตร

1 แห่ง 1,916,800

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้านพฤกษา 3 (ซอย 57) หมู่ที� 5 ตําบลบางคูรัด 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

1,946,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,946,300



23หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สนามฟุตซอล) บริเวณสวนสาธารณะ

หมู่บ้านพฤกษา 3 (ซอย 57) หมู่ที� 5 ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ความกว้าง 23.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

805 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,946,300

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้านบัวทอง 4 (ตรงข้ามซอย 5/4) หมู่ที� 5 ตําบลบางคูรัด

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

1,916,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,916,800

1. ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สนามฟุตซอล) หมู่บ้านบัวทอง 4 

(บริเวณสวนสาธารณะตรงข้ามซอย 5/4) หมู่ที� 5 ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี ความกว้าง 23.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพื�นที�ไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,916,800

5 โครงการก่อสร้างลานประจําหมู่บ้าน หมู่ที� 4 ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1,916,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,916,800

1. ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สนามฟุตซอล) ประจําหมู่บ้าน (บริเวณที�ทําการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบางคูรัด) หมู่ที� 4 ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 23.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพื�นที�ไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,916,800

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้านร่มไม้ หมู่ที� 8 ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง          

จังหวัดนนทบุรี

1,916,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,916,800

1. ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สนามฟุตซอล) หมู่บ้านร่มไม้ 

(บริเวณสวนสาธารณะ) หมู่ที� 8 ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ความกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,916,800

7  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานข้ามแยกบางสีทองฝั�งทิศตะวันตก ภายใน

ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

9,830,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,830,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานข้ามแยกบางสีทองฝั�งทิศตะวันตก ภายใน

ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

1 แห่ง 9,830,000

8 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจําอําเภอ หมู่ที� 8 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี

9,830,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,830,000

1. ก่อสร้างสนามกีฬาประจําอําเภอ หมู่ที� 8 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง 9,830,000

9 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั�งยืน 4,383,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,383,800

10 โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม 1,166,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,166,700

11 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1,238,800
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,238,800

12 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี 1,910,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,910,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 4,765,200

1 โครงการคนนนท์เทิดทูนสถาบัน 1,915,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,915,200

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 18,574,100

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18,574,100

1 โครงการวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี ซอยกํานันปิยะ หมู่ที� 2 

ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

1,897,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,897,200

1. วางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยกํานันปิยะ หมู่ที� 2 ตําบล

บางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ยาว 405.00 เมตร

1 แห่ง 1,897,200

2 โครงการวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี ถนนหงษ์ หมู่ที� 2 ตําบลบางขนุน 

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

1,867,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,867,700

1. วางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวี ถนนหงษ์ หมู่ที� 2 

ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ยาว 400.00 เมตร

1 แห่ง 1,867,700

3 โครงการวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี ซอยหลังสนามกอล์ฟ หมู่ที� 2

ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

1,879,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,879,500

1. วางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยหลังสนามกอล์ฟ 

หมู่ที� 2 ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ยาว 400.00 เมตร

1 แห่ง 1,879,500

4 โครงการก่อสร้างพนังกั�นนํ�าพร้อมทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองบ้านจีน -

บ้านนายเต็ง หมู่ที� 3 - 4 ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

2,437,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,437,500

1. ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าพร้อมทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองบ้านจีน -

บ้านนายเต็ง หมู่ที� 3 - 4 ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร

1 แห่ง 2,437,500

5 โครงการก่อสร้างเขื�อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองลํารี (ช่วงที� 1) หมู่ที� 9 ตําบลละหาร อําเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

7,800,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,800,000

1. ก่อสร้างเขื�อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองลํารี หมู่ที� 9 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี สันเขื�อนกว้าง 0.50 เมตร ยาว 322.00 เมตร

1 แห่ง 7,800,000



25หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

6 โครงการขุดลอกคลองพระอุดม หมู่ที� 2, 3, 5, 6 ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด  จังหวัด

นนทบุรี

990,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 990,600

1. ขุดลอกคลองพระอุดม หมู่ที� 2, 3, 5, 6 ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 990,600

7 โครงการวางท่อระบายนํ�าเลียบถนนเลียบคลองธรรมบาล สาย 2 หมู่ที� 3 ตําบลบางไผ่ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1,701,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,701,600

1. วางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนเลียบคลองธรรมบาล สาย 2 หมู่ที� 3

 ตําบลบางไผ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ยาว 400.00 เมตร

1 แห่ง 1,701,600

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดปทุมธานี 228,741,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 140,346,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 128,004,300

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื�อมเส้นทางเศรษฐกิจอําเภอหนองเสือ 19,620,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,620,000

1. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนนรพัฒน์ หมู่ที� 6 ตําบลบึงบา อําเภอ

หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.110 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 5,886,000

2. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 6 (บุญมา) หมู่ที� 5 

ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.020 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 4,374,300

3. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่บุญธรรม หมู่ที� 5 ตําบลบึงบา 

อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.620 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,658,500

4. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที� 5

ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.072 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 6,701,200

2 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที�ราชการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนที�มีประสิทธิภาพสูงใน

จังหวัดปทุมธานี

2,056,400

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,056,400

4 โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองไหว้พระ (ฝั�งใต)้ หมู่ที� 6 - 7 ตําบลคูบางหลวง

อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

4,750,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,750,000

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไหว้พระ (ฝั�งใต)้ หมู่ที� 6 - 7 

ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.620 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมระบบระบายนํ�า

1 สายทาง 4,750,000

5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเลียบคลองลาดช้างฝั�งตะวันตก หมู่ที� 8

ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

4,830,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,830,000

1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเลียบคลองลาดช้างฝั�งตะวันตกพร้อมตีเส้นจราจร 

หมู่ที� 8 ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 

1.416 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 4,830,000

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายตําบลคลองควาย หมู่ที� 1, 4 

และตําบลบางกระบือ หมู่ที� 1, 2, 3 อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

24,175,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,175,100

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 1, 4 ตําบลคลองควาย 

และหมู่ที� 1, 2,3 ตําบลบางกระบือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

ความกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.636 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 24,175,100

7 โครงการปรับปรุงถนนเพื�อคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนอย่างบูรณาการ 

อําเภอคลองหลวง

14,490,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,490,800

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบคลองส่งนํ�าแปดซ้าย

 (แอล 2 - 3) หมู่ที� 1 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ความกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 0.825 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 4,694,800

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองระบายนํ�าที�สี� ฝั�งตะวันตก หมู่ที� 9 - 10 ตําบล

คลองสี� อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 3,924,000

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนคันคลองส่งนํ�าที� 5 ซ้าย หมู่ที� 4 - 16 ตําบลคลองห้า 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 3.60 เมตร ระยะทาง 8.915 กิโลเมตร

หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 3,940,000

4. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณเลียบคลองส่งนํ�าสี�ซ้าย หมู่ที� 1 

ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.725 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,932,000

8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในเขตพื�นที�อําเภอธัญบุรี 53,082,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 53,082,000

1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตช่วงระหว่างสะพาน อบจ .ถึงซอยรังสิต - 

นครนายก 46 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 0.182 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 672,300
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2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ� ช่วงระหว่างซอยรังสิต -

นครนายก 46 ถึงหมู่บ้านธงชัย ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.289 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,051,000

3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยพหลโยธิน 87 แยก 6 (ทางเข้าโรงเรียนสายปัญญา

รังสิต) หมู่ที� 1 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ความกว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 0.645 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 9,232,100

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ� (สายใน) ช่วงคลองซอยที�

 6 ถึงทางหลวงหมายเลข 352 หมู่ที� 3 ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 

6.00 เมตร ระยะทาง 1.970 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 32,176,800

5. ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตําบลธัญบุรี (ถนนเลียบคลองซอยที� 6 ฝั�งใต)้

 ตําบลธัญบุรี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 9,949,800

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 4,229,900

1 โครงการส่งเสริมเยาวชนอาสาสมัครนําเที�ยว 1,330,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,330,400

2 โครงการจัดเส้นทางการท่องเที�ยวทางนํ�า 1,425,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,425,000

3 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยว 1,474,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,474,500

1. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดปทุมธานี 20 แห่ง 1,474,500

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 6,930,300

1 โครงการเพิ�มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในลํานํ�าเจ้าพระยาและคลองซอย 6,930,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,930,300

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,182,000

1 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเพิ�มศักยภาพแรงงานเพื�อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1,182,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,182,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 6,264,800

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 5,306,800

1 โครงการขยายเครือข่ายร้านค้าอาหารปลอดภัย 4,375,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,475,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,900,000

1. รถตรวจสอบอาหารเคลื�อนที� พร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ประจํารถ 1 คัน 1,900,000

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและหญิงการค้ามนุษย์ด้านแรงงานใน

รูปแบบที�เลวร้าย

611,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 611,600

3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 320,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 320,000
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2 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 958,000

1 โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน รักษาศีล 5 477,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 477,300

2 โครงการวิถีไทย วิถีธรรม 480,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 480,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 55,522,800

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 2,699,000

1 โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดปทุมธานีต้นแบบ 2,699,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,699,000

2 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 20,806,800

1 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน 8,443,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,443,000

2 โครงการกําจัดแปรรูปผักตบชวาและฟางข้าวเป็นสารปรับปรุงดิน 12,363,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,650,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,713,800

3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 32,017,000

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าเจ้าพระยา 

บริเวณวัดจันทร์กระพ้อ หมู่ที� 3 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

12,517,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,517,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120.00 เมตร และงานปรับปรุงภูมิ

ทัศน์พื�นที�ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร บริเวณวัดจันทร์กระพ้อ หมู่ที� 3 ตําบลบางเตย อําเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี

1 แห่ง 12,517,000

2 โครงการก่อสร้างบ่อสูบนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาล จํานวน 2 แห่ง 19,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,500,000

1. ก่อสร้างบ่อสูบนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองระบายนํ�าที�สอง (ตะวันตก) ตําบล

ประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

1 แห่ง 19,500,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 17,607,100

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 17,607,100

1 โครงการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที�ยว 17,607,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,366,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,240,200

1. รถจักรยานพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย 40 คัน 400,000

2. เรือยนต์ 4 ลํา 605,600

3. ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูล 7 ชุด 10,434,600

4. ตู้รับแจ้งเหตุ 15 ตู้ 4,800,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000
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งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 231,050,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,712,600

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 15,220,200

1 โครงการก่อสร้างประตูสูบนํ�าเพื�อการเกษตร (พลังงานไฟฟ้า) หมู่ 9 ตําบลปลายกลัด 9,912,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,912,000

1. ก่อสร้างประตูสูบนํ�าเพื�อการเกษตร (พลังงานไฟฟ้า) หมู่ที� 9 ตําบลปลายกลัด 

อําเภอบางซ้าย (คลองข้างวัดสามเพลง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 9,912,000

2 โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื�อการท่องเที�ยวแหล่งมรดกโลก 5,308,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,308,200

1. ก่อสร้างท่าเทียบเรือ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร  ลึก 1.20 เมตร พร้อมสะพานปรับ

ระดับ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร ตําบลหอรัตนไซย

ตําบลกระมัง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 แห่ง 5,308,200

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 85,147,900

1 โครงการสร้างอัตลักษณ์ประตูเมืองมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา 14,745,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,745,000

1. ก่อสร้างประตูอัตลักษณ์ทางเข้าเมือง ตําบลหันสังข์ อําเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 11,599,400

2. ก่อสร้างศาลาพักคอยและจุดจอดจักรยาน ตําบลหันตรา ตําบลหอรัตนไชย 

ตําบลคลองสวนพลู ตําบลกะมัง ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 แห่ง 3,145,600

2 โครงการยอยศยิ�งฟ้าอยุธยามรดกโลก 9,525,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,355,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 170,000

1. ป้ายผังการจัดงาน ขนาด 244 x 488 เซนติเมตร พร้อมติดตั�ง 2 ป้าย 26,000

2. ป้ายคัตเอ้าท์ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมโครงสร้างและติดตั�ง 12 ป้าย 144,000

3 โครงการงานระลึกถึงวีรชนไทยนายขนมต้ม (ไหว้ครูมวยไทยนายขนมต้ม) 3,478,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,478,000

4 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชื�อมโยงประวัติศาสตร์อยุธยา 5,450,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 450,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,000,000

1. รถล้อยาง 5 คัน 5,000,000

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางจักรยานท่องเที�ยวเมืองอยุธยา 25,558,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 25,558,000

1. ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื�อการท่องเที�ยวและสิ�งอํานวยความสะดวก

ในแหล่งท่องเที�ยวตําบลประตูชัย ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 13.000 กิโลเมตร หรือผิวทางจักรยานพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร

1 เส้นทาง 25,558,000
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6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที�ยว (มัคคุเทศก์ท้องถิ�น) 921,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 921,400

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวทางประวัติศาสตร์คลองราชดําริ ตําบลบ้านเลน 11,700,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,700,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวทางประวัติศาสตร์คลองราชดําริ หมู่ที� 3 ตําบลบ้านเลน

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�ง 

ยาว 150.00 เมตร

1 แห่ง 11,700,000

8 โครงการก่อสร้างแพ ตลาดนํ�ากรุงศรีอยุธยา (ตําบลเกาะเรียน) 13,770,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,770,500

1. ก่อสร้างแพตลาดนํ�ากรุงศรี ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 แพ 9,170,500

2. เรือเครื�องหาง 13 ที�นั�ง กว้าง 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมเครื�องยนต์

ไม่น้อยกว่า 4 สูบ

5 ลํา 2,500,000

3. เรือแจวมีหลังคา ยาว 6.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 20 ลํา 1,200,000

4. เรือพายไม้ 30 ลํา 900,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 22,975,500

1 โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และเชื�อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที�มีศักยภาพ

การตลาด

19,535,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 18,673,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 862,000

1. ตู้อบรมควันแบบใช้เชื�อเพลิง 10 ตู้ 200,000

2. ตู้เย็น 3 ประตู ขนาดบรรจุ 54.6 คิวบิกฟุต 3 ตู้ 135,000

3. ซึ�งอลูมิเนียม ขนาด 18 นิ�ว 5 ชั�น 2 ใบ 20,000

4. เครื�องอัดก้อนเชื�อโครงเหล็ก 8 กระบอก ขนาดมอเตอร์ 0.5 แรงม้า 1 เครื�อง 55,000

5. เครื�องนวดแป้ง รุ่นเกลียว 2 ลิตร หม้อและตะขอเป็นสแตนเลส กําลังผลิตแป้งได้

 8 กิโลกรัม/ครั�ง มอเตอร์ขนาด 0.75 แรงม้า

1 เครื�อง 30,000

6. เครื�องกวนถั�วขนาด 22 นิ�ว เป็นสแตนเลสหรือทองเหลืองพร้อมถาดสแตนเลส 1 เครื�อง 30,000

7. เครื�องบด กําลังการผลิต 4 กิโลกรัม/ชั�วโมง 1 เครื�อง 50,000

8. ถังแช่เย็น 400 ลิตร 2 ถัง 12,000

9. ถังแช่เย็น 800 ลิตร 1 ถัง 10,000

10. รถเข็นผัก 40 คัน 320,000

2 โครงการศูนย์รวบรวมและจําหน่ายผักปลอดสารพิษ 3,440,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,440,500

1. ก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกผักพื�นบ้าน ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร 

ความยาว 20.00 เมตร ตําบลสิงหนาท อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 3,440,500

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 9,369,000

1 โครงการปล่อยนํ�าเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง 8,122,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,122,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

2 โครงการส่งเสริมอาชีพการทําปลาย่างรมควัน 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 150,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 350,000

1. เตาย่างปลา 10 เตา 350,000

3 โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ�น 747,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 747,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 89,338,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 66,624,000

1 โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า หมู่ที� 4 ตําบลมหาราช อําเภอมหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,000,000

1. ก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยระบบไฟฟ้า หมู่ที� 4 ตําบลมหาราช อําเภอมหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 5,000,000

2 โครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ 2,308,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,308,000

3 โครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน (To Be Number one) 592,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 170,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 421,600

1. โต๊ะปิงปอง ดรากอนฟราย ขนาด 20 มิลลิเมตร มีล้อ 1 ตัว 22,600

2. กีต้าร์ไฟฟ้า 2 ตัว 24,000

3. กีตาร์เบส 1 ตัว 12,000

4. ตู้กีตาร์คอร์ด 1 ตู้ 10,000

5. ตู้กีตาร์สโรว์ 1 ตู้ 10,000

6. ตู้กีตาร์เบส 1 ตู้ 10,000

7. กลองชุด 1 ตัว 15,000

8. คีย์บอร์ด 1 ตัว 12,500

9. กลองทอมบ้า 1 ตัว 5,500

10. ทรัมเป็ด 1 ตัว 12,000

11. แซกโซโฟน 1 ตัว 15,000

12. ระนาดไม้แข็ง 1 ราง 14,000

13. ระนาดไม้อ่อน 1 ราง 13,000

14. ฆ้องวง 1 วง 18,000

15. กลองใหญ่ 1 ตัว 10,000

16. ตะโพน 1 ลูก 6,000

17. ชุดลิเกชาย 7 ชุด 126,000

18. ชุดลิเกหญิง 6 ชุด 48,000

19. แอมป์ขยาย 1 ตัว 10,000

20. ปรีย์แอมป์มีช่องรับ 1 ตัว 10,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

21. เพาเวอร์ 100 วัตต์ 1 ตัว 10,000

22. มิกเซอร์ 12 ช่อง 1 ตัว 8,000

4 โครงการก่อสร้างโรงสูบนํ�าดับเพลิงพร้อมเดินระบบท่อดับเพลิง หมู่ 5 บ้านอิสลาม 

ตําบลปากท่า

1,181,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,181,500

1. ก่อสร้างโรงสูบนํ�าดับเพลิงพร้อมเดินระบบท่อดับเพลิง หมู่ที� 5 บ้านอิสลาม 

ตําบลปากท่า อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 1,181,500

5 โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ�าบริเวณประตูนํ�าบางกุ้ง หมู่ที� 9 ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอบางบาล เพื�อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั�งยืน

29,530,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,530,000

1. ก่อสร้างสถานีสูบนํ�าบริเวณประตูนํ�าบางกุ้ง หมู่ที� 9 ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 29,530,000

6 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพัง หมู่ 5 ตําบลพระนอน 5,616,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,616,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชุมชนหัวคุ้งลาว หมู่ที� 5 ตําบลพระนอน อําเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ความยาว 60.00 เมตร

1 แห่ง 5,616,000

7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตําบลวัดตูม 4,778,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,778,500

1. ก่อสร้างสนามกีฬา บ้านโคกขาม หมู่ที� 5 ตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง 27.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร

1 แห่ง 4,778,500

8 โครงการฟื�นฟู บูรณะแหล่งกักเก็บนํ�าธรรมชาติเพื�อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและ

อุทกภัย

17,618,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,618,000

1. ขุดลอกคลองบ้านแป้ง คลองส่งระบายนํ�า หมู่ที� 1 - 3 ตําบลบ้านแป้ง อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,719,000

2. ขุดลอกคลองบ้านพาสน์ หมู่ที� 2 ตําบลบ้านโพ อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,554.20 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 54,000

3. ขุดลอกคลองบ้านเลนเหนือ บ้านเลนใต้ หมู่ที� 9 ตําบลบ้านโพ อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,749 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 131,000

4. ขุดลอกคลองบางผี คลองทาง หมู่ที� 3 - 8 ตําบลวัดยม อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,558,800

5. ขุดลอกคลองราชดําริ หมู่ที� 3 ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,560 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,930,500

6. ขุดลอกคลองลํารางกอไผ่ หมู่ที� 2, 3 ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,452,800

7. ขุดลอกคลองสําเภา หมู่ที� 8 ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 36,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,491,200
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8. ขุดลอกคลองตายัง หมู่ที� 3, 5, 7 คลองทับแตง หมู่ที� 5, 7, 9 คลองบ้านกรด 

หมู่ที� 1 - 11 คลองควาย หมู่ที� 7, 9, 10 คลองสะแก หมู่ 1, 4, 6 และคลองตาโม้ 

หมู่ที� 4, 6 ตําบลบ้านกรด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 119,060 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 8,280,700

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 22,714,000

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11,317,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,377,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 940,000

1. เครื�องตรวจจับโลหะชนิดมือ 10 ชุด 100,000

2. ชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื�อนที� 1 ชุด 840,000

2 โครงการเพิ�มขีดความสามารถในการเก็บกักและส่งนํ�าเพื�อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ�า

และอุทกภัย

9,939,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,939,000

1. สร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 6 ตําบลพระขาว 

อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 1,230,600

2. เจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที� 3 ตําบลไทรน้อย อําเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชนิดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ�ว ความลึกไม่น้อยกว่า 

252.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบผลิตนํ�าบาดาลครบชุด

1 แห่ง 1,673,500

3. เจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที� 4 ตําบลไทรน้อย อําเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชนิดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ�ว ชั�น 13.5 

ความลึกไม่น้อยกว่า 252.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบผลิตนํ�าบาดาลครบชุด

1 แห่ง 1,673,500

4. เจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที� 5 ตําบลไทรน้อย อําเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชนิดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ�ว ความลึกไม่น้อยกว่า 

252.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบผลิตนํ�าบาดาลครบชุด

1 แห่ง 1,673,500

5. ขุดลอกหนองลาดด้วน หมู่ที� 8 ตําบลนํ�าเต้า อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปริมาตรดินขุดไม่�น้อยกว่า 5,048 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 203,800

6. ขุดลอกคลองบางเกร็ด หมู่ที� 4 ตําบลวัดตะกู อําเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,850 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 393,400

7. ขุดลอกคลองหนองอ้อ หมู่ที� 5 ตําบลบางหลวง อําเภอบางบาล

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 192,000

8. ขุดลอกคลองส่งนํ�า หมู่ที� 1 และหมู่ที� 7 ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,182,700

9. ขุดลอกดินเลนและวัชพืชพร้อมปรับแต่งคันตลิ�ง หมู่ที� 2 ตําบลบางบาล และหมู่ที� 3, 4 

ตําบลบางหลวงโดด อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

18,718 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,716,000

3 โครงการควบคุมผู้ต้องขังคดียาเสพติดเพื�อตัดวงจรค้าขายยาเสพติดที�นําส่งมานอกเรือนจํา 550,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 550,400

1. กล้องวงจรปิด CCTV 16 ชุด 550,400
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ปริมาณ

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 (Web Conference)

907,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 112,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 794,600

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน 1 เครื�อง 17,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบห้องบัญชาการ อาคาร 4 ชั�น ศาลากลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 230,600

3. ทีวี 32 นิ�ว 1 เครื�อง 13,000

4. ทีวี 21 นิ�ว 10 เครื�อง 104,000

5. โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด 90,000

6. คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที� 2 17 ชุด 340,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดสระบุรี 190,072,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 98,092,000

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 12,377,000

1 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื�อมโยงภาคอุตสาหกรรม 12,377,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,377,000

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ Pavement In - Place Recycling สาย

บ้านยาง - บ้านหมาก ตําบลบ้านยาง อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.975 กิโลเมตร

1 สายทาง 12,377,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 45,117,500

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพบริการด้านการท่องเที�ยวเชิงเครือข่าย 1,377,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,377,000

2 โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยว 18,608,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 18,608,500

1. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) 

สาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง ตําบลลําพญากลาง 

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 16,000,000

2. ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านพระบาทน้อย หมู่ที� 10 ตําบล

สองคอน - บ้านทุ่งแซง หมู่ที� 2 ตําบลท่าตูม ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.5175 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื�นที�ปูยางไม่น้อยกว่า 

2,587.50 ตารางเมตร

1 สายทาง 1,431,300

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีผิว

ทางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.440 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,177,200
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งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

3 โครงการเที�ยวสระบุรี ถิ�นกําเนิดโคนม ชมเมืองคาวบอย ย้อนรอยวัฒนธรรม มหัศจรรย์เส้นทาง

บุญ

18,203,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,102,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,101,300

1. ก่อสร้างซุ้มประตูและจุดบันทึกภาพเพื�อต้อนรับนักท่องเที�ยว บริเวณอุโมงค์ต้นไม้ 

ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

1 แห่ง 983,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวบริเวณหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก หมู่ที� 7 ตําบลคําพราน

อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

1 แห่ง 7,719,500

3. ปรับปรุงลานจัดแสดงยุทโธปกรณ์ พิพิธภัณฑ์ทหารม้า ศูนย์การทหารม้า 

ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

1 แห่ง 1,975,300

4. ตกแต่งภายในศูนย์วัฒนธรรมไท - ยวน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี

 จังหวัดสระบุรี

1 แห่ง 2,457,500

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสมุหประดิษฐาราม ตําบลสวนดอกไม้ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง 1,966,000

4 โครงการสระบุรีเที�ยวได้ทั�งปี มีดีทุกเดือน 6,928,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,928,100

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 40,597,500

1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ�มผลผลิตเกษตรปลอดภัยรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

38,717,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,420,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 32,297,900

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ Pavement In - Place Recycling สาย

แยกทางหลวงหมายเลข 2089 - บ้านท่าฤทธิ� ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง

จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 4.470 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,673,000

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Pavement In - Place Recycling สาย 

บ.โรงนา - บ.จั�นเสือ ตําบลตลาดน้อย อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.635 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,831,200

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ Pavement In - Place Recycling สาย

หน้าที�ว่าการอําเภอวังม่วง ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.457 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,793,700

2 โครงการส่งเสริมการผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ์ผลิตผลภาคการเกษตร

จังหวัดสระบุรี

1,879,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,879,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 76,651,500

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 76,651,500

1 โครงการส่งเสริมการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ความเป็นชุมชนพึ�งตนเอง

11,461,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,199,400
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ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,261,600

1. ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดทหารบกสระบุรี ตําบลปากเพรียว อําเภอ

เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

1 แห่ง 5,898,000

2. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนค่ายอดิศรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตําบลปากข้าวสาร อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

1 แห่ง 2,363,600

2 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื�นที�จังหวัดสระบุรี 24,164,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,164,500

1. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) สาย 

แยก ทล.1 - บ. โคกกะพี� ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.640 กิโลเมตร

1 สายทาง 6,981,000

2. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) 

สาย แยก ทล.1  - บ.ตีนโนนเหนือ ตําบลห้วยป่าหวาย อําเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00-8.00 เมตร ระยะทาง 2.780 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,804,500

3. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) 

สาย แยก ทล.3048 - บ.พระยาทด ตําบลพระยาทด อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.269 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,379,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 9,921,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,823,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,098,400

1. ปรับปรุงห้องประชุมตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี (เดิม) เป็นศูนย์ CCTV 

ตําบลปากเพรียวอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

1 แห่ง 7,988,400

2. เครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ 1 5 ชุด 110,000

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื�นที�

จังหวัดสระบุรี

11,898,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,898,500

1. ขุดลอกคลองเลียบถนนสายหน้าพระลาน - บ้านครัว หมู่ที� 5, 6, 7 ตําบลเขาวง 

อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดินขุดไม่�น้อยกว่า 4,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อม

วางท่อระบายนํ�า

1 แห่ง 1,205,100

2. ขุดลอกคลองและวัชพืช (สายหลังคลังนํ�ามันฝั�งขวา) หมู่ที� 2, 8, 9 ตําบลเมืองเก่า

อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,383,600

3. ขุดลอกคลองและวัชพืช (สายหลังคลังนํ�ามันฝั�งซ้าย) หมู่ที� 2, 8, 9 ตําบลเมืองเก่า

อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 862,900

4. ขุดลอกพื�นที�หนองบอน หมู่ที� 8 ตําบลดงตะงาว อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 613,700

5. ขุดลอกพื�นที�ชุ่มนํ�าศูนย์การทหารม้า เพื�อป้องกันและแก้ไขปัญหานํ�าท่วมชุมชนเมืองสระบุรี 

ศูนย์การทหารม้า ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 93,540 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,978,300
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6. ขุดบ่อรับนํ�าและปรับพื�นที� กรมทหารม้าที� 4 รักษาพระองค์ฯ ตําบลปากข้าวสาร 

อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 145,654 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,854,900

5 โครงการพัฒนาพื�นที�ให้เป็นสวนสุขภาพจังหวัดสระบุรี 13,506,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,970,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,535,500

1. พัฒนาและปรับปรุงพื�นที�ศูนย์การทหารม้าเพื�อเป็นสวนสุขภาพจังหวัดสระบุรี 

ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

1 แห่ง 11,535,500

6 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าชุมชนและส่งเสริมเพิ�มช่องทางการตลาดสู่

อาเซียน+3+6

5,700,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,700,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 6,328,700

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม 542,000

1 โครงการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อมเพื�อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรมใน

พื�นที�จังหวัดสระบุรี

542,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 542,000

2 ควบคุมมลพิษ 5,786,700

1 โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื�อลดมลพิษจากขยะภาคครัวเรือนภาคชุมชนและ

ภาคอุตสาหกรรม

5,786,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,786,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดชัยนาท 152,928,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 116,582,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 84,409,300

1 โครงการปรับปรุงและฟื�นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 84,409,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 84,409,300

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสํานักงานเทศบาลถึงสนามกีฬา หมู่ที� 2 

ตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.615 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,799,200

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphasltic concrete สายริมแม่นํ�าเจ้าพระยา บริเวณ

หมู่ที� 1 - 2 ตําบลคุ้งสําเภา อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,195,400

3. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณศูนย์ราชการ หมู่ที� 4 ตําบลสรรพยา

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 3.50 - 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,898,000
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4. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายบ้านสระแก้ว - บ้านเด่นใหญ่ (ช่วงที� 2) หมู่ที�

 1, หมู่ที� 6, หมู่ที� 7 ตําบลเด่นใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,890,100

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกรด บ้านหนองมะโมง หมู่ที� 1 

ตําบลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 

1.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,657,600

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.220 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,103,900

7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจารจร Asphaltic Concrete หมู่ที� 2 ตําบลสุขเดือนห้า อําเภอ

เนินขาม จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.003 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,715,500

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน 2 ซ้าย (ฝั�งซ้าย) หมู่ที� 5 ตําบล

ชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  พื�นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 0.532 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,923,400

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคันคลอง ชลประทาน 2R4L (ฝั�งซ้าย) 

หมู่ที� 3 ตําบลหนองน้อย อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง

 0.770 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,952,200

10. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายจากถนนสายเอเชีย ถึงคลอง 3 ขวา หมู่ที� 2 ตําบลอู่ตะเภา

อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,600,300

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหางบางคลองยาง หมู่ที� 6 บ้านคลองยาง 

ตําบลโพทางดําตก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  พื�นผิวถนนกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.840 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,058,200

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 10 บ้านท่ากรวด ตําบลสามง่ามท่าโบสถ์ อําเภอหัน

คา จังหวัดชัยนาท  พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.572 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,795,700

13. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal หมู่ที� 13 ตําบลสุขเดือนห้า 

อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.775 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,931,400

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดทุ่งจํารอง ถึงหมู่ที� 3 ตําบลวังตะเคียน อําเภอ

หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,462,400

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 8 - 9 ตําบลเที�ยงแท้ อําเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.125 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,958,700

16. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าไม้ หมู่ที� 4, 5 ตําบลท่าชัย อําเภอ

เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,545,300

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที� 4 

ตําบลมะขามเฒ่าอําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  พื�นผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,765,800
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18. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal หมู่ที� 2 - 4 ตําบลสุขเดือนห้า 

อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.865 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,930,400

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง - หนองเต่าดํา หมู่ที� 9 

ตําบลหาดอาสา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.880 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,955,200

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญทํา ถึงคันคลองห้วยคต - วังหมัน หมู่ที� 

6 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 

1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,238,700

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 1,2 และ 13 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี จังหวัด

ชัยนาท  พื�นผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.955 กิโลเมตร

1 สายทาง 6,857,200

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 1L หมู่ที� 5 ตําบลหนองบัว 

อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.870 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,936,500

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนาก หมู่ที� 6 ตําบลหาดอาษา 

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.890 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,960,100

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลัก - พุน้อย หมู่ที� 10 ตําบลสะพานหิน อําเภอ

หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,253,400

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแต้ใหญ่ หมู่ที� 1 ตําบลวังหมัน 

อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.907 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,949,900

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง - ดอนหัวประคานหมู่ที� 8 ตําบลตลุก

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,137,700

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาหร่าย บ้านหัวถนน - บ้านหนองมะขาม 

หมู่ที� 1 - 2 ตําบลไร่พัฒนา อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พื�นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.748 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,937,100

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 14,808,400

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์อําเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท 

ประจําปีงบประมาณ 2559

977,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 977,600

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื�อนเจ้าพระยา 13,830,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,830,800

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื�อนเจ้าพระยา หมู่ที� 4 ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง 13,830,800

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 17,364,500

1 โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว 1,905,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,905,700

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพ การผลิตการตลาดเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี 5,633,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,633,500

3 โครงการส่งเสริมการผลิต แปรรูป บริโภคข้าวปลอดภัย 1,901,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,541,100
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 360,000

1. เครื�องซีลและแพ็คสูญญากาศ 3 เครื�อง 360,000

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเลี�ยงแพะเพื�อส่งออก 2,958,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,158,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,800,000

1. ก่อสร้างโรงเรือนแพะ หมู่ที� 1 ตําบลไร่พัฒนา อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 หลัง 1,500,000

2. ปรับปรุงโรงเรือนแพะ หมู่ที� 1 ตําบลไร่พัฒนา อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 2 หลัง 300,000

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต การตลาด และส่งเสริมการปลูกส้มโอขาวแตงกวา

จังหวัดชัยนาท

1,615,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,615,000

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื�อเพื�อเพิ�มมูลค่า (เจ้าพระยา Beef) 980,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 980,000

7 โครงการฟื�นฟูและเพิ�มปริมาณปลานํ�าจืดจังหวัดชัยนาท 1,974,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,974,900

8 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชน 396,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 371,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 25,000

1. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED.TV) ขนาด 50 นิ�ว 1 เครื�อง 25,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 23,198,500

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 20,698,500

1 โครงการชัยนาท หน้าบ้าน น่ามอง 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

2 โครงการเด็กชัยนาทฉลาดคิด พิชิตโอเน็ต (Smart Camp) 3,384,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,384,100

3 โครงการความดีสากลเพื�อขับเคลื�อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 1,931,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,931,400

4 โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,950,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,150,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 800,000

1. ก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หมู่ที� 3 ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 100,000

2. ก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หมู่ที� 3 ตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท

1 แห่ง 100,000

3. ก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หมู่ที� 3 ตําบลบ้านเชี�ยน อําเภอหันคา จังหวัด

ชัยนาท

1 แห่ง 100,000

4. ก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หมู่ที� 3 ตําบลกระบกเตี�ย อําเภอเนินขาม 

จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 100,000
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5. ก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ณ ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตําบลวัดสิงห์

ถนนจวนวิไล ตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 100,000

6. ก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หมู่ที� 1 ถนนวัดสิงห์-เขาตะพาบ 

ตําบลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 100,000

7. ก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หมู่ที� 5 ตําบลห้วยกรด อําเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 100,000

8. ก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ณ เทศบาลตําบลหางนํ�าสาคร 

ตําบลหางนํ�าสาคร อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 100,000

5 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา จังหวัดชัยนาท 11,433,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,433,000

1. ก่อสร้างห้องนํ�ารวมชาย-หญิง หมู่ที� 8 ตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท

1 หลัง 3,086,800

2. ก่อสร้างเสาธง หมู่ที� 8 ตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เสา 618,000

3. ก่อสร้างรั�วคาวบอยพร้อมประตูทางเข้า หมู่ที� 8 ตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท

1 แห่ง 2,164,000

4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที� 8 ตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท

1 แห่ง 5,564,200

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 2,500,000

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชุมชนเมือง 2,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,500,000

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 25 เครื�อง 2,500,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 5,148,000

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 5,148,000

1 โครงการส่งเสริมและเพิ�มประสิทธิภาพการกําจัดขยะ 4,418,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,426,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,992,000

1. ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย หมู่ที� 3 บ้านหนองแจง ตําบลเด่นใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัด

ชัยนาท

1 แห่ง 2,992,000

2 โครงการภูเขาแจกันดอกไม้ 730,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 730,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดลพบุรี 213,531,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 172,882,100

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 39,235,500

1 โครงการบริหารจัดการนํ�าครบวงจร 39,235,500
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 37,735,500

1. ปรับปรุงแก้มลิงห้วยกระแทก (ระยะที� 4) พร้อมอาคารประกอบ ตําบลนิคมสร้างตนเอง

อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

1 แห่ง 18,932,600

2. ขุดลอกลําคลองห้วยยาง ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 207,080 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,846,700

3. ขุดลอกคลองบ้านดอนไชโย ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า55,540 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,846,700

4. ขุดลอกคลองบ้านสะพานขาว ตําบลห้วยโป่ง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,540 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,846,700

5. ขุดลอกคลองบ้านหนองกระเบียน ตําบลหนองกระเบียน อําเภอบ้านหมี� จังหวัดลพบุรี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 142,350 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,733,700

6. งานขุดลอกอ่างเก็บนํ�าเพนียด (ระยะที� 3) ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง 

จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 207,080 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 7,572,900

7. ค่าควบคุมงาน 956,200

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,500,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 78,455,200

1 โครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟู ยกระดับมาตรฐานการท่องเที�ยวจังหวัดลพบุรี 21,789,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,092,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 20,697,400

1. อุปกรณ์รักษาพยาบาลลิง 14 ชุด 2,000,000

2. ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั�น ภายในสวนลิง ตําบลโพธิ�เก้าต้น อําเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื�อที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร

1 แห่ง 5,638,500

3. ก่อสร้างห้องนํ�าสาธารณะภายในสวนลิง ตําบลโพธิ�เก้าต้น อําเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี

1 แห่ง 1,993,600

4. ก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสวนลิง ตําบลโพธิ�เก้าต้น 

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พื�นที�ไม่น้อยกว่า 2,665 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,483,500

5. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าพร้อมฟูบล๊อกทางเดินเท้าภายในสวนลิง ตําบลโพธิ�เก้าต้น 

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 แห่ง 1,407,500

6. ก่อสร้างติดตั�งโคมไฟฟ้าสนามภายในสวนลิง ตําบลโพธิ�เก้าต้น อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด

ลพบุรี

1 แห่ง 2,226,000

7. ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าจําปีสิรินธร ตําบลซับจําป่า อําเภอท่าหลวง 

จังหวัดลพบุรี

1 แห่ง 492,500

8. ก่อสร้างห้องประชุมอบรมสัมมนา ตําบลซับจําป่า อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

เนื�อที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร

1 หลัง 983,000

9. ก่อสร้างหอดูนกศูนย์ศึกษาธรรมชาติ หมู่ที� 9 บ้านปากช่องสาริกา ตําบลช่องสาริกา อําเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื�อที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า 146 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,032,200

10. ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที�ยวเส้นทางธรรมชาติเขาจีนแล - 

อ่างซับเหล็ก ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมล้านจอดรถ

1 แห่ง 491,500
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11. ปรับปรุงสิ�งอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที�ยวเขาวงพระจันทร์ ตําบลห้วยโป่ง 

อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

1 แห่ง 1,936,600

12. ปรับปรุงสิ�งอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที�ยวนํ�าพุร้อน หมู่ที� 8 บ้านพุนํ�าทิพย์ 

ตําบลหนองแขม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

1 แห่ง 1,012,500

2 โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที�ยวจังหวัดลพบุรี 53,704,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 53,704,100

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล .3016 - บ้านป่าตาล ตําบลป่าตาล 

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,624,100

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านชอนกาเหว่า - ท้ายล๊อค ตําบลดอนดึง อําเภอบ้านหมี� 

จังหวัดลพบุรี 2.130 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,689,000

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล .2282 - วัดโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม 

อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1.230 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,403,900

4. ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก ทล .3333 - เขาพระยาเดินธง ตําบลเขาพระยาเดินธง 

อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1.415 กิโลเมตร

1 สายทาง 6,809,500

5. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านชอนม่วง - วัดพุน้อย ตําบลชอนม่วง อําเภอบ้านหมี� 

จังหวัดลพบุรี 1.050 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,894,100

6. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านทะเลวังวัด - บ้านแก่งผักกูด ตําบลท่าหลวง 

อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 6,850,400

7. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล .2338 - บ้านซับจําปา ตําบลท่าหลวง 

อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1.280 กิโลเมตร

1 สายทาง 6,540,200

8. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าทุ่งทานตะวันบ้านหัวดง ตําบลคลองเกตุ 

อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 1.075 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,892,900

3 โครงการพัฒนาเพิ�มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจท่องเที�ยวเพื�อยกระดับการท่องเที�ยว

จังหวัดลพบุรี ปี 2559

2,961,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 961,200

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,000,000

3 พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 55,191,400

1 โครงการบริหารจัดการ Farm ครบวงจรและระบบมาตรฐาน (สร้างและพัฒนามูลค่าเพิ�มให้แก่

ภาคเกษตรกรรมตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน)

34,145,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,476,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 27,669,500

1. พันธุ์แพะตัวผู้ 40 ตัว 318,600

2. อุปกรณ์ผลิตอาหาร TMR พร้อมระบบสายพานลําเลียง 1 ชุด 600,000

3. เครื�องตัดหญ้าและหั�นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ�ลช๊อปชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์

พร้อมเทรเลอร์พ่วงท้าย

3 เครื�อง 900,000

4. เครื�องชั�งนํ�าหนัก 1 เครื�อง 20,000

5. ระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั�ง 48 ชุด 2,756,000

6. ชุดระบบนํ�าหยด 40 ชุด 2,000,000
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7. เครื�องสับย่อยอเนกประสงค์ 12 เครื�อง 600,000

8. เครื�องอัดหญ้าระบบโฮโดรลิค 2 เครื�อง 170,000

9. แพะพ่อพันธุ์เลือด 100% 6 ตัว 150,000

10. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล .311 - บ้านไร่ ตําบลป่าตาล อําเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 1.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,249,300

11. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล .1 - บ้านชอนอุดม ตําบลเกาะแก้ว 

อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 2.875 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,623,300

12. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านหนองผักแว่น - บ้านเขาสมโภชน์ 

ตําบลหนองผักแว่น อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1.050 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,282,300

2 โครงการพัฒนาศัยกภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร 4,385,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,385,200

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,000,000

3 โครงการสร้างมูลค่าเพิ�ม ขยายผลการพัฒนาเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัยในพื�นที�ต้นแบบ

โครงการพระราชดําริจังหวัดลพบุรี

1,181,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,181,800

4 โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน 5,816,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,438,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,378,000

1. ติดตั�งระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 จุด 1,378,000

5 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื�อนที�เพื�อเพิ�มผลผลิต

ภาคเกษตร

2,693,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 136,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,557,400

1. เครื�องสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด 2,557,400

6 โครงการส่งเสริมการลงทุนและการใช้พลังงานทดแทนของสถานประกอบการ 1,131,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 415,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 715,500

1. ระบบก๊าซชีวภาพ 1 ชุด 403,500

2. เตาชีวมวล 4 ชุด 312,000

7 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน 4,076,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 776,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,300,000

1. ติดตั�งระบบโครงข่ายก๊าซชีวภาพ 8 จุด 3,300,000

8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื�อการท่องเที�ยว (ของที�ระลึก) 1,761,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 286,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,474,500

1. ปรับปรุงศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี

1 แห่ง 1,474,500
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ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 2,193,300

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1,447,000

1 โครงการบริหารพัฒนาคนและสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย 1,447,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,053,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 393,200

1. ปรับปรุงที�พักศูนย์เยาวชนจังหวัดลพบุรี ตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 393,200

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 364,800

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์พเนจรจังหวัดลพบุรีแบบครบวงจร 364,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 364,800

3 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 381,500

1 โครงการศึล 5 ประชาเป็นสุข 381,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 381,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 26,598,200

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 4,150,000

1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) 475,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 475,000

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื�ออุปโภคและการเกษตร 2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื�องสูบนํ�าชนิดมอเตอร์จุ่มนํ�า อําเภอโคกสําโรง , 

อําเภอพัฒนานิคม, อําเภอบ้านหมี�, อําเภอชัยบาดาล, อําเภอหนองม่วง, อําเภอสระโบสถ์,

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

8 บ่อ 2,000,000

3 โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 700,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 700,000

1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื�นที� แผ้วถาง จัดหาพันธุ์ไม้พร้อมปลูก และบํารุงรักษาเพื�อเพิ�มพื�นที�สี

เขียว

1 แห่ง 700,000

4 โครงการก่อสร้างฝายต้นนํ�าลําธาร (Check Dam) 975,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 975,000

1. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นนํ�าลําธาร 200 แห่ง 975,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,148,900

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง /ชนบทจังหวัดลพบุรี 1,148,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,148,900

3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 21,299,300

1 โครงการบริหารจัดการนํ�าและอุทกภัยแบบบูรณาการ 21,299,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,425,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,874,300

1. ก่อสร้างคันป้องกันนํ�าท่วมวัดไลย์ (ตอน 2) ตําบลเขาสมอคอน อําเภอท่าวุ้ง

 จังหวัดลพบุรี 350.00 เมตร

1 แห่ง 1,408,900
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2. ก่อสร้างปรับปรุงคันกั�นนํ�าริมลํานํ�าบางขามด้านหลังวัดไลย์ ตําบลเขาสมอคอน 

อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ความยาว 866.00 เมตร

1 แห่ง 5,460,000

3. ขุดลอกทางระบายนํ�าพร้อมวางท่อเหลี�ยมระบายนํ�าทางเชื�อมบริเวณริมถนน

พระยาพิชัยดาบหัก ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,155 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 13,005,400

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 2,858,100

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 2,858,100

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรีแบบบูรณาการ 1,059,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,059,000

2 โครงการป้องกันปัญหาภัยสังคมจังหวัดลพบุรี 1,508,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 288,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,220,400

1. กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั�ง 13 ชุด 1,220,400

3 โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 290,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 290,400

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดสิงห์บุรี 154,692,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 103,290,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 28,112,200

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานและบริการสาธารณะเพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีของประชาชน 28,112,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,112,200

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที� 2 ตําบลแม่ลา  

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 3,500,000

2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห .3084  บ้านปากบาง หมู่ที� 1  ตําบล

พรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 495.00 เมตร

1 แห่ง 1,751,300

3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที� 2 ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัด

สิงห์บุรี

1 แห่ง 1,438,000

4. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที� 5 ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัด

สิงห์บุรี

1 แห่ง 1,436,000

5. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที� 7 ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัด

สิงห์บุรี

1 แห่ง 1,176,000

6. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที� 5 ตําบลทับยา อําเภออินทร์บุรี  

จังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 1,200,000

7. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ เขตเทศบาลตําบลโพสังโฆ 

อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 1,107,000
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8. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที� 1 ตําบลโพทะเล อําเภอค่ายบางระจัน 

จังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 617,000

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 - หมู่ที� 2 ตําบลประศุก อําเภออินทร์บุรี จังหวัด

สิงห์บุรี ระยะทาง 730.00  เมตร

1 แห่ง 1,324,200

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 6 ตําบลประศุก อําเภออินทร์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 920.00 เมตร

1 แห่ง 1,641,300

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 10 - หมู่ที� 12 ตําบลทับยา อําเภออินทร์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง  533.00 เมตร

1 แห่ง 1,278,800

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 1 ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน

จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.150  กิโลเมตร

1 แห่ง 1,968,200

13. เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 335 - 

สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ตําบลบางมัญ  อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ระยะทาง 1,214 เมตร

1 แห่ง 3,454,000

14. ซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 3 ตําบลโพประจักษ์ อําเภอท่าช้าง จังหวัด

สิงห์บุรี ระยะทาง 1,496 เมตร

1 แห่ง 2,305,500

15. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที� 8,7

ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1,150 เมตร

1 แห่ง 3,914,900

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 61,331,000

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว 18,900,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 18,900,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑลประจําจังหวัดสิงห์บุรี ระยะที� 3 หมู่ที� 2

 ตําบลจักรสีห์ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 16,000,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมนํ�าแม่ลา และก่อสร้างศูนย์จําหน่ายและแสดงสินค้าจากปลาและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที�2 ตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 2,900,000

2 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที�ยว 5,822,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,822,800

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที�ยว 1,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,000,000

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที�ยวเพื�อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,760,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,760,900

5 โครงการพัฒนาปัจจัยพื�นฐาน และสิ�งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยด้านการท่องเที�ยว 33,847,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 33,847,300

1. ปรับปรุงจุดเสี�ยงเพื�ออํานวยความปลอดภัยแก่นักท่องเที�ยว (ทางลอดบริเวณทางหลวง

หมายเลข 32 สายเอเซีย ช่วงสิงห์เหนือ - โพนางดําออก ที� กม. 103 + 012 

แยกทองเอน) ตําบลอินทร์บุรี, ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 24,839,000
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2. ก่อสร้างสิ�งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที�ยว 

ตําบลจักรสีห์,ตําบลบางพุทรา,ตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงห์บุรี,ตําบลเชิงกลัด 

อําเภอบางระจัน,ตําบลอินทร์บุรี,ตําบลทับยา อําเภออินทร์บุรี,ตําบลบางระจัน 

อําเภอค่ายบางระจัน,ตําบลพิกุลทอง อําเภอท่าช้าง,ตําบลบางนํ�าเชี�ยว อําเภอพรหมบุรี

9 แห่ง 2,008,300

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางหลวงหมายเลข 32 และทางหลวงหมายเลข 335

ตําบลม่วงหมู่ ,ตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 7,000,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 13,847,300

1 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและการเรียนรู้โครงการตามพระราชดําริ 2,235,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,230,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,100

1. เครื�องสูบนํ�าชนิดปั�มหอยโข่ง 1 เครื�อง 5,100

2 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื�นที�ที�มีศักยภาพจังหวัดสิงห์บุรี 5,637,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,255,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,381,600

1. เครื�องสีข้าวขนาดเล็ก 4 เครื�อง 295,000

2. เครื�องซีลสูญญากาศ 4 เครื�อง 200,000

3. เครื�องชั�งดิจิตอล 4 เครื�อง 24,000

4. หัวกระเทาะข้าวแบบลูกยาง 1 ชุด 40,000

5. ตะแกรงโยกข้าวกล้อง 1 ชุด 60,000

6. หลุมเทข้าวเปลือกพร้อมเสากระเพาะตักข้าว 1 ชุด 15,000

7. เครืองวัดความชื�นข้าว 1 เครื�อง 18,000

8. แท่นชั�งนํ�าหนัก 1 เครื�อง 15,000

9. จักรเย็บกระสอบ 1 เครื�อง 12,000

10. เครื�องแพ็คข้าวแบบสุญญากาศ 1 เครื�อง 56,000

11. เครื�องฉาย (Projector) พร้อมจอฉาย 1 ชุด 29,300

12. เครื�องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 2 เครื�อง 36,000

13. เครื�องปรับอากาศ ขนาด 9, 000 บีทียู 1 เครื�อง 15,000

14. ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนตะโหนด หมู่ 7 ตําบลโพทะเล

อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง

1 แห่ง 566,300

3 โครงการส่งเสริมและฟื�นฟูปลาช่อนในลําแม่ลา 4,836,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,565,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 510,600

1. โต๊ะสแตนเลส 2 ตัว 20,000

2. เครื�องชั�งดิจิตอล 1 เครื�อง 6,000

3. ซิงค์ล้างจาน 2 หลุม อลูมิเนียมขาตั�งสแตนเลส 1 ชุด 6,000

4. ตู้แช่แข็งขนาด 9.5 คิว 1 ตู้ 25,000

5. ตู้เย็นแบบ 2 ประตู 1 ตู้ 10,000

6. ชุดตากปลาแบบลิ�นชักสแตนเลส 1 ชุด 25,000
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7. เครื�องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศแบบมาตรฐาน 1 เครื�อง 170,000

8. ปั�มนํ�าขนาด 3 นิ�ว 1 เครื�อง 30,000

9. ชั�นวางของแสตนเลส 3 ชุด 30,000

10. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ตําบลม่วงหมู่

อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2 บ่อ 188,600

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,760,000

4 โครงการส่งเสริมปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน 1,138,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,138,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 2,511,500

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,511,500

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของคนในชุมชนเพื�อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,511,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,511,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 40,890,000

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 39,000,000

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื�นที�จังหวัดสิงห์บุรี 39,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,000,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าน้อยบริเวณ หมู่ที� 6 - 7 ตําบลถอนสมอ

อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 190 เมตร

1 แห่ง 19,500,000

2. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าเจ้าพระยา หมู่ที� 4 ตําบลต้นโพธิ� อําเภอเมืองสิงห์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 150 เมตร

1 แห่ง 19,500,000

2 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 1,890,000

1 โครงการคลองสวย นํ�าใส สิงห์บุรีน่าอยู่ 1,890,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,890,000

1. เครื�องสับบดกิ�งไม้และใบไม้ ผักตบชวา เครื�องยนต์ดีเซล 14 เครื�อง 1,890,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดอ่างทอง 157,522,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 141,300,400

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 114,865,200

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานของประชาชน 101,938,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 101,938,700

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 6 ตําบลป่างิ�ว เชื�อมต่อหมู่ที� 1 ตําบลมหาดไทย 

อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร

1 สายทาง 2,832,200

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4 ตําบลศาลาแดง เชื�อมต่อหมู่ที� 3 

ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 3.50 เมตร 

ระยะทาง 1,600 เมตร

1 สายทาง 3,021,500
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3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 6 ตําบลป่างิ�ว อําเภอเมืองอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

1 แห่ง 899,100

4. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4 ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด

อ่างทอง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

1 แห่ง 899,100

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลบ้านพราน เชื�อมต่อหมู่ที� 2 

ตําบลวังนํ�าเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 3.50 เมตร 

ความยาว 2,000 เมตร

1 สายทาง 3,776,900

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4,5 ตําบล โพสะ เชื�อมต่อ หมู่ที� 3 ตําบลหัวไผ่

อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,580 เมตร

1 สายทาง 3,100,000

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 13 ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง เชื�อมต่อ ตําบลหนองนํ�าใหญ่ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนน

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร

1 สายทาง 9,432,100

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลตลาดใหม่ เชื�อมต่อหมู่ที� 3 

ตําบลหลักแก้ว อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1,000 เมตร

1 สายทาง 3,708,200

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 ตําบลทางพระ เชื�อมต่อหมู่ที� 4,5 

ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิ�ทอง จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2,350 เมตร

1 สายทาง 8,714,300

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 7 ตําบลยางซ้าย เชื�อมต่อหมู่ที� 2 

ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิ�ทอง จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2,500 เมตร

1 สายทาง 9,270,500

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4,3 ตําบลสายทอง เชื�อมต่อ หมู่ที� 6 

ตําบลโรงช้าง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร

1 สายทาง 1,187,100

12. ก่อสร้างถนนลาดยาง ม .1,2,3 ตําบลโรงช้าง คันคลองชลประทานเชื�อต่อ 

ตําบลบางเสด็จ พื�นที� ตําบลโรงช้าง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2,500 เมตร

1 สายทาง 4,374,600

13. ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 6 เชื�อมต่อหมู่ที�

 4 ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1,586 เมตร

1 สายทาง 1,838,500

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 1,2 ตําบลเทวราช เชื�อมต่อหมู่ที� 5 

ตําบลราชสถิตย์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400 เมตร

1 สายทาง 5,179,700

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 1 ตําบลราชสถิตย์ อําเภอไชโย เชื�อมต่อ

หมู่ที� 5,6 ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ�ทอง จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1,500 เมตร

1 สายทาง 5,562,300

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลศรีพราน เชื�อมต่อหมู่ที� 4 

ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1,500 เมตร

1 สายทาง 4,635,300
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17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลราษฎรพัฒนา เชื�อมต่อหมู่ที� 4 

ตําบลสามโก้ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร

1 สายทาง 5,395,500

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4 ตําบลสามโก้ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 

เชื�อมต่อ ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง

 1,500 เมตร

1 สายทาง 3,237,300

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 1,4 ตําบลอบทม เชื�อมต่อ หมู่ที� 5 

ตําบลสามโก้ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร

1 สายทาง 3,237,300

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมต่อท่อระบายนํ�า ถนนเอี�ยวประชา 

เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 4.00 -8.00 เมตร ระยะทาง 870 เมตร

1 สายทาง 7,848,000

21. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบแม่นํ�าเจ้าพระยา 

จากสะพานอ่างทอง-วัดสนามชัย เทศบาลเมืออ่างทอง จังหวัดอ่างทองอ่างทอง 

ถนนกว้าง 6.40 เมตร ระยะทาง 434 เมตร

1 สายทาง 2,698,800

22. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที� 2 ตําบลหัวไผ่ อําเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด 

อ่างทอง

1 แห่ง 2,388,800

23. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที� 4 ตําบลมหาดไทย อําเภอเมืองอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง

1 แห่ง 2,388,800

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 7 ตําบลคลองขนาก เชื�อมต่อ หมู่ที� 5 

ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 2,000 เมตร

1 สายทาง 3,924,000

25. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที� 6 ตําบล มงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้

จังหวัดอ่างทอง

1 แห่ง 2,388,800

2 โครงการบริหารจัดการนํ�าแบบบูรณาการ 12,926,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,926,500

1. ก่อสร้างระบบท่อระบายนํ�าในชุมชนสําคัญเพื�อป้องกันอุทกภัย เขตเทศบาลเมือง 

อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ขนาดท่อ 0.80 และขนาดท่อ 1.00 เมตร 

ความยาวรวม 966 เมตร

1 แห่ง 9,338,500

2. ก่อสร้างระบบป้องกันนํ�าท่วมพื�นที�ชุมชนวัดไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง บันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางลาด ความยาว 26 เมตร

1 แห่ง 3,588,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 7,146,000

1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื�นฐานในการท่องเที�ยว 2,457,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,457,500

1. ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ บ้านคูเมือง หมู่ที� 8 ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง

1 แห่ง 2,457,500

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที�ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี วีรชน วิถีเกษตร 4,688,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,018,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 670,100

1. ตู้โชว์จําหน่ายตุ๊กตาชาววัง ขนาด 0.45*1.00 เมตร สูง 1.80 เมตร 13 ตู้ 321,100
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2. ปรับปรุงพื�น ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

ขนาด 120 ตารางเมตร

0 84,000

3. กั�นห้องกระจกโครงอลูมิเนียม ศุนย์ตุ๊กตาชาววัง ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก

จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.60 เมตร

1 แห่ง 157,000

4. ก่อสร้างโครงเหล็กซุ้มต้นไม้หน้าเรือนไทย ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ตําบลบางเสด็จ 

อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขนาด 30 ตารางเมตร

1 แห่ง 108,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 13,043,300

1 โครงการพัฒนาความสามารถของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ 927,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 312,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 615,000

1. เครื�องสีข้าว (ข้าวกล้องและข้าวขาว) มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 4 เครื�อง 440,000

2. เครื�องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 7 เครื�อง 168,000

3. ชุดเครื�องเสียงเคลื�อนที�แบบลากจูง พร้อมอุปกรณ์ (ตู้ลําโพง ไมค์) 1 ชุด 7,000

2 โครงการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 3,895,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,895,000

3 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื�อการส่งออก 2,341,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,341,500

4 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทองสู่ตลาดโลก 1,425,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,425,000

5 โครงการส่งเสริมการตลาดเพื�อการส่งออก 1,615,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,615,000

6 โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย 2,839,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,219,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 620,000

1. เครื�องสีข้าว(ข้าวกล้องและข้าวขาว) ขนาด 10 แรงม้า 2 เครื�อง 480,000

2. เครื�องซีลสูญญากาศ 2 เครื�อง 140,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 6,245,900

1 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน 6,245,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,398,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,847,500

1. เครื�องอัดหญ้าแห้ง ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 1 เครื�อง 370,000

2. เครื�องสูบนํ�าขนาดไม่ตํ�ากว่า 10 แรงม้า 2 เครื�อง 240,000

3. เครื�องสีข้าว ขนาด 15 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื�อง 550,000

4. รถตัดหญ้าแบบข้ออ่อน สะพายไหล่ 1 เครื�อง 11,000

5. เครื�องปั�มนํ�า 1 เครื�อง 6,500

6. ก่อสร้างโรงเรือนเลี�ยงเป็ด หนองระหารจีน ตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมืองอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

1 หลัง 1,170,000
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7. โรงพ่นยาฆ่าเชื�อรถบรรทุก โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

1 แห่ง 500,000

8. ปรับปรุงโรงเรือน โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� 

พระบรมราชินีนาถ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

1 หลัง 1,000,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 7,827,700

1 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 7,827,700

1 โครงการเสริมสร้างความมั�นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7,827,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,827,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 394,100

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 394,100

1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน 394,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 394,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดฉะเชิงเทรา 203,358,800

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 173,394,600

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 152,675,700

1 โครงการวางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแปลงยาว 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยตันติกุล หมู่ที� 3 

ตําบลบางตีนเป็ด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2,507,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,507,100

1. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยตันติกุล หมู่ที� 3 ตําบลบางตีนเป็ด 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 เมตร 

ยาว 460.00 เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,455.00 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,507,100

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายนํ�า หมู่ที� 9 ตําบลนครเนื�องเขต อําเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,492,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,492,400

1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายนํ�า หมู่ที� 9

ตําบลนครเนื�องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา บ่อพักตะกอนกับฝาปิดราง

ระบายนํ�า คสล. รูปตัว v และท่อ Cross หนา 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 328.00 เมตร พื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,640.00 ตารางเมตร

1 แห่ง 3,492,400

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินพร้อมวางท่อจ่ายตามแบบกรมทรัพยากรนํ�า 

บ้านหนองไม้แก่น (กลุ่มบ้านหนองบอน) หมู่ที� 2 ตําบลหนองไม้แก่น อําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,585,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,585,000
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1. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินพร้อมวางท่อจ่ายตามแบบกรมทรัพยากรนํ�า 

บ้านหนองสร้อยติ�ง (กลุ่มบ้านหนองบอน) หมู่ที� 2 ตําบลหนองไม้แก่น 

อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห่ง 3,585,000

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อเมนจ่ายนํ�า (ตามแบบกรมทรัพยากรนํ�า) บ้าน

ห้าแยก หมู่ที� 9 ตําบลหนองไม้แก่น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,585,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,585,000

1. ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อเมนจ่ายนํ�า ตามแบบกรมทรัพยากรนํ�า

บ้านห้าแยก หมู่ที� 9 ตําบลหนองไม้แก่น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห่ง 3,585,000

6 โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบางตลาด – วัดคุ้งกร่าง ตําบลบางตลาด 

อําเภอคลองเขื�อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตรพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร

4,957,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,957,500

1. ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบางตลาด – วัดคุ้งกร่าง ตําบลบางตลาด อําเภอ

คลองเขื�อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื�นที�

ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร

1 แห่ง 4,957,500

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่ากลอย หมู่ที� 4 - บ้าน

วังวุ้ง หมู่ที� 1 ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

12,974,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,974,200

1. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่ากลอย หมู่ที� 4 – บ้านวัง

วุ้ง หมู่ที� 1 ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว  3,250.00  เมตร

1 แห่ง 12,974,200

8 โครงการก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีตแยกถนนคลองโสภา -บางสวน ทางเข้าที�ทําการผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที� 3 ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่ ดําหริย์ ตําบลบางสวน อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

6,104,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,104,700

1. ก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีตแยกถนนคลองโสภา -บางสวน ทางเข้าที�ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที� 

3 ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่ดําหริย์ ตําบลบางสวน อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กว้างเฉลี�ย 3.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ยาวประมาณ 2,700.00 เมตร 

หรือพื�นที�ดําเนินการไม่น้อยกว่า 9,450.00 ตารางเมตร

1 แห่ง 6,104,700

9 โครงการซ่อมสร้างถนนสายบางควาย -เทพราช หมู่ที� 1,2,3,4,6,7 จากสะพานข้ามคลองวังขวาง - 

ถนนสายแสนภูดาษ-พิมพา ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

8,424,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,424,800

1. ซ่อมสร้างถนนสายบางควาย-เทพราช หมู่ที� 1,2,3,4,6,7 จากสะพานข้ามคลองวังขวาง -ถนน

สายแสนภูดาษ-พิมพา ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เริ�มต้นจากปากทางรัศมีวัสดุภัณฑ์ถึงสะพานข้ามคลองวังขวาง หมู่ที� 1,2,3,4,6,7 

ตําบลหนองจอกอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทางยาว 1,760.00 เมตร โดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร 

หรือคิดเป็น พื�นที�ไม่น้อยกว่า 14,040 ตารางเมตร

1 แห่ง 8,424,800



55หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

10 โครงการขุดลอกคลองบางไผ่บริเวณ หมู่ที� 1 และหมู่ที� 2 ตําบลแหลมประดู่ อําเภอบ้านโพธิ� 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,899,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,899,200

1. ขุดลอกคลองบางไผ่บริเวณ หมู่ที� 1 และหมู่ที� 2 ตําบลแหลมประดู่ อําเภอบ้านโพธิ� จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ระยะทางยาว 4,000.00 เมตร กว้างเฉลี�ย 18.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 5.00 เมตร

1 แห่ง 1,899,200

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรจนวานิช หมู่ที� 1 

บ้านด่านเก่า ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธิ� จังหวัดฉะเชิงเทรา

4,414,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,414,500

1. ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรจนวานิช หมู่ที� 1 

ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธิ� จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร

1 แห่ง 4,414,500

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต สายหัวกระสังข์ เชื�อมหัวกระพี�

หมู่ที� 10 บ้านหัวกระสังข์ ตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีพื�นที�ลาดยางไม่น้อยกว่า 

7,200.00 ตารางเมตร

4,347,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,347,900

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต สายหัวกระสังข์ เชื�อมหัวกระพี� หมู่ที� 10

บ้านหัวกระสังข์ ตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีพื�นที�ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร

1 แห่ง 4,347,900

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณแยกบ้านนางพรศิริ กุลากูล 

ถึงบริเวณหลังโรงเรียนราชสาส์นวิทยา หมู่ที� 6 ตําบลบางคา อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,628,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,628,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณแยกบ้านนางพรศิริ กุลากูล ถึงบริเวณ

หลังโรงเรียนราชสาส์นวิทยา หมู่ที� 6 ตําบลบางคา อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 

มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,020 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,628,500

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองช้างตาย - รอบสระ รพช. หมู่ที� 6 

ตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,274,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,274,400

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองช้างตาย – รอบสระ รพช. หมู่ที� 6 

ตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 504.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 2,016 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,274,400

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สาย กม .4 – ท่าซุง หมู่ที� 4 – 3

ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2,590.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร

8,400,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,400,600
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ปริมาณ

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม .4 – ท่าซุง หมู่ที� 4 - 3 

ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2,590.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร

1 แห่ง 8,400,600

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 2 เชื�อมหมู่ที� 7 ตําบลสิงโตทอง 

อําเภอบางนํ�าเปรี�ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

7,903,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,903,200

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 2 เชื�อมหมู่ที� 7 ตําบลสิงโตทอง 

อําเภอบางนํ�าเปรี�ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

1 แห่ง 7,903,200

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายตาแก้ว หมู่ที� 5

 ตําบลก้อนแก้ว อําเภอคลองเขื�อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

5,144,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,144,800

1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายตาแก้ว หมู่ที� 5 

ตําบลก้อนแก้วผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร ไหล่ทาง

ตามสภาพหรือไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร

1 แห่ง 5,144,800

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประสานมิตร ซอย 3 

หมู่ที� 6,8,11,12 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,747,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,747,800

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสพัลติกคอนกรีต ถนนประสานมิตร ซอย 3 หมู่ที� 6,8,11,12 

ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,920.00 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

1 แห่ง 3,747,800

19 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักระบายนํ�า ถนนวนะภูติ 1 

หมู่ที� 1 ตําบลปากนํ�า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,361,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,361,300

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักระบายนํ�า ถนนวนะภูติ 1 หมู่ที� 1

ตําบลปากนํ�า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห่ง 3,361,300

20 โครงการขุดลอกคลองขุนพิทักษ์ หมู่ที� 3,6,7 ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,838,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,838,900

1. ขุดลอกคลองขุนพิทักษ์ หมู่ที� 3,6,7 ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 20.00 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 

13.00 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 5,000.00 เมตร คิดเป็นปริมาตร

ดินขุด 55,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

1 แห่ง 1,838,900

21 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองกระพ้อ หมู่ที� 8,9 

ตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาวรวม 1,890.00 หรือมีพื�นที�ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,340.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ 1 ป้าย

4,789,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,789,800
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งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองกระพ้อ หมู่ที� 8,9 ตําบลบ้านซ่อง 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาวรวม 1,890.00 เมตร หรือมีพื�นที�ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร

1 แห่ง 4,789,800

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาษ - บึงพานทอง หมู่ที� 14, 9 

ตําบลดงน้อย อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที� 1)

4,932,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,932,900

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินดาษ -บึงพานทอง หมู่ที� 14,9 ตําบลดงน้อย อําเภอ

ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที� 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 4,932,900

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 1, 3 ซอยพนัญญา ตําบลดอนทราย

อําเภอบ้านโพธิ� จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,950,300

24 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง 16 ฝั�งตะวันตก 

หมู่ที� 17 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ�าเปรี�ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

2,361,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,361,300

1. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง 16 ฝั�งตะวันตก หมู่ที� 17 ตําบล

ดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ�าเปรี�ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

1 แห่ง 2,361,300

25 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อจ่ายนํ�า (ตามแบบกรมทรัพยากรนํ�า) 

บ้านไทรทอง ม.3 ตําบลหนองไม้แก่น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,585,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,585,000

1. ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อเมนจ่ายนํ�า (ตามแบบกรมทรัพยากรนํ�า) 

บ้านไทรทอง หมู่ที� 3 ตําบลหนองไม้แก่น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห่ง 3,585,000

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต  สายหนองช้างตาย โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หนา 5 เซนติเมตร หมู่ที� 6 ตําบลเมืองใหม่อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,886,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,886,700

1. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต สายหนองช้างตาย โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หนา 5.00 เซนติเมตร หมู่ที� 6 ตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห่ง 1,886,700

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลอดตารื�นเชื�อมต่อซอยร่วมใจ

พัฒนา (ทางเข้าสนามกีฬา) หมู่ที� 3,10 ตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

2,262,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,262,800

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลอดตารื�นเชื�อมต่อซอยร่วมใจพัฒนา 

(ทางเข้าสนามกีฬา) หมู่ที� 3,10 ตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 430.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,262,800
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28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเค็ด -หลังวัดธารพูด หมู่ที� 7 

ตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 566.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร หรือมีพื�นที�คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

2,264.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

1,643,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,643,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเค็ด -หลังวัดธารพูด หมู่ที� 7 ตําบลบ้านซ่อง 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร 

หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร หรือมีพื�นที�คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,264 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,643,200

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองชวดตาสี หมู่ที� 1 ตําบล

บางโรง อําเภอคลองเขื�อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,711,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,711,700

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชวดตาสี หมู่ที� 1 

ตําบลบางโรง อําเภอคลองเขื�อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงที� 1 กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 499.00 เมตร ช่วงที� 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,039.00 เมตร ช่วงที� 3 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 381.00 เมตร

1 แห่ง 3,711,700

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตจากทางหลวง 3245 บริเวณร้านอาหารจานโต

 ถึงคลองส่งนํ�าข้างบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที� 14 ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร

856,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 856,300

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากทางหลวง 3245 บริเวณร้านอาหารจานโต ถึง

คลองส่งนํ�าข้างบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที� 14 ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร

1 แห่ง 856,300

31 โครงการท่อลอดคลองนาล่าง ตําบลหนองตีนนก อําเภอบ้านโพธิ� จังหวัดฉะเชิงเทรา 14,430,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,430,000

1. ท่อลอดคลองนาล่าง หมู่ที� 1, 2 ตําบลหนองตีนนก อําเภอบ้านโพธิ� จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ก่อสร้างอาคารท่อลอด ขนาด 1.75 x 2.00 เมตร 2 แถว ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร

1 แห่ง 14,430,000

32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม .7 – แปลงห้า 

หมู่ที� 6 - 11 ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร

5,702,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,702,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม .7 – แปลงห้า หมู่ที� 6 - 11 

ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,730.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร

1 แห่ง 5,702,000

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 10, 11 

ตําบลบางนํ�าเปรี�ยว อําเภอบางนํ�าเปรี�ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมวางท่อระบายนํ�า

คอนกรีตเสริมเหล็ก

1,310,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,310,600
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1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที�  10, 11 (ถนนสายบ้าน อบต.บุญสม) 

ตําบลบางนํ�าเปรี�ยว อําเภอบางนํ�าเปรี�ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,070 

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

จํานวน 6 จุด ๆ ละ 8 ท่อน

1 แห่ง 1,310,600

34 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าวัดต้นตาล หมู่ที� 2,9,11,12 ตําบลหนองยาว อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.20 เมตรยาว 

2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางตามสภาพถนนเดิม หรือมีพื�นที�ลาดยางแอสฟัลท์ติกไม่ตํ�า

กว่า 12,400.00 ตารางเมตร

4,639,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,639,500

1. ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าวัดต้นตาล หมู่ที� 2,9,11,12 ตําบลหนองยาว 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 

กว้าง 6.20 เมตรยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางตามสภาพถนนเดิม 

หรือมีพื�นที�ลาดยางแอสฟัลท์ติกไม่ตํ�ากว่า 12,400 ตารางเมตร

1 แห่ง 4,639,500

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสวนนายสมควร วิศาลบรรณวิทย์ ถึง

บริเวณแยกถนนสายราชสาส์น – ดงน้อย หมู่ที� 6 ตําบลดงน้อย อําเภอราชสาส์น 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,078,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,078,700

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสวนนายสมควร วิศาลบรรณวิทย์ 

ถึงบริเวณแยกถนนสายราชสาส์น – ดงน้อย หมู่ที� 6  ตําบลดงน้อย อําเภอราชสาส์นจังหวัด

ฉะเชิงเทราขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,078,700

36 โครงการซ่อมสร้างถนนสายบางควาย -เทพราช หมู่ที� 1,2,3,4,6,7 จากปากทางรัศมีวัสดุภัณฑ์ – 

สะพานข้ามคลองวังขวาง ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

7,443,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,443,100

1. ซ่อมสร้างถนนสายบางควาย-เทพราช หมู่ที� 1,2,3,4,6,7 ตําบลหนองจอก 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิดจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2,050.00 เมตรปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร 

หรือคิดเป็นพื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,300 ตารางเมตร

1 สาย 7,443,100

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 1,070,300

1 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวอําเภอบางคล้า 1,070,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,070,300

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 8,451,700

1 โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

2,854,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,854,400

2 โครงการเพิ�มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทุกอําเภอ) 3,042,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,042,300
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3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการเลี�ยงสัตว์นํ�าในพื�นที�ที�มีความเหมาะสมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมการเลี�ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานํ�าจืดที�มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน (อําเภอบ้านโพธิ� และ

อําเภอบางคล้า)

1,555,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,555,000

4 โครงการพัฒนาระบบการผลิต การจําหน่ายสุกรของจังหวัดฉะเชิงเทราให้ได้มาตรฐานและ

ปลอดภัย

1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 4,696,900

1 โครงการพัฒนาการเกษตรภายใต้พื�นที�บริหารจัดการนํ�า จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตําบลเกาะขนุน 

อําเภอพนมสารคาม และตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต )

993,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 993,500

2 โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในเขตพื�นที�อุตสาหกรรม รองรับ AEC 3,703,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,145,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,557,500

1. รถยกเครื�องยนต์ดีเซล 1 คัน 1,320,000

2. รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ 1 คัน 1,237,500

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,500,000

1 โครงการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื�อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

6,500,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 6,500,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 19,110,000

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 19,110,000

1 โครงการอนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั�งทะเล หมู่ที� 9 (บริเวณปากคลองหงส์ทอง

ด้านซ้าย) ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 100.00 เมตร

6,825,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,825,000

1. อนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั�งทะเล หมู่ที� 9 (บริเวณปากคลองหงส์ทอง

ด้านซ้าย) ตําบลคลองสอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 100.00 เมตร

1 แห่ง 6,825,000

2 โครงการอนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั�งทะเล หมู่ที� 6 (บริเวณปากคลองสองด้านขวา

 (ช่วงที� 2) ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ความยาว 180.00 เมตร

12,285,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,285,000

1. อนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั�งทะเล หมู่ที� 6 (บริเวณปากคลองสอง

ด้านขวา ช่วงที� 2) ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ความยาว 180.00 เมตร

1 แห่ง 12,285,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 1,854,200

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 1,854,200

1 โครงการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื�อเสริมความมั�นคงแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจําปี 2559

1,854,200
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,854,200

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดปราจีนบุรี 215,353,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 130,205,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 67,180,000

1 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแควพระปรง บ้านปากนํ�า หมู่ที� 1 

ตําบลบ่อทอง-บ้านหนองหอย หมู่ที� 4 ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี

19,412,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,412,500

1. ก่อสร้างสะพานข้ามแควพระปรง บ้านปากนํ�า หมู่ที� 1 ตําบลบ่อทอง-บ้านหนองหอย 

หมู่ที� 4 ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 19,412,500

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกสายสระข่อยหมู่ที� 1 ตําบลโคกไทย อําเภอศรีมโหสถ

หมู่ที� 1 ตําบลโคกไทย อําเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี

702,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 702,400

1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร หมู่ที� 1 ตําบลโคกไทย อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 702,400

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที� 3 - หมู่ที� 4 ตําบลไผ่ชะเลือด 

อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

8,564,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,564,900

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร 

หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร ทําการเสริมถนนลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร 

หมู่ที� 3 - 4 ตําบลไผ่ชะเลือด อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 8,564,900

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่เต่า หมู่ที� 3 ตําตบลหาดยาง 

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2,345,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,345,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,345,500

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื�นที� หมู่ที� 4 , 7 ตําบลหนองแก้ว 

อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2,743,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,743,400

1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลหนองแก้ว  หมู่ที� 4,7 ตําบลหนองแก้ว อําเภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 2 สายทาง กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 815.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร

2 แห่ง 2,743,400

6 โครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที� 11 ตําบลบางแตน อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัด

ปราจีนบุรี

5,167,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,167,500
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ปริมาณ

1. ก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน  หมู่ที� 11 ตําบลบาง

แตน  อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 5,167,500

7 โครงการปรับปรุงและยกระดับผิวจราจรลูกรังสายบ้านปากคลองสอง -บ้านลําอ้ายงอน หมู่ที� 8 

ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

3,582,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,582,500

1.  ปรับปรุงและยกระดับถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านปากคลองสอง -บ้านลําอ้ายงอน 

หมู่ที� 8 ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดยาว 1,200.00 เมตร กว้าง

เฉลี�ย 6.00 เมตรสูงเฉลี�ย 3.00 เมตร

1 แห่ง 3,582,500

8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสร้าง ครองสารภี ตําบลบางพลวง อําเภอบ้านสร้าง 

จังหวัดปราจีนบุรี

2,462,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,462,500

1. ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสร้าง คลองสารภี หมู่ที� 4 ตําบลบางพลวง 

อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.580 กิโลเมตร

1 แห่ง 2,462,500

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงข่อยหน้าวัดบางแตน หมู่ที� 3 

ตําบลบางแตน อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

1,021,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,021,900

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงข่อยถึงศาลาประชาคม หมู่ที� 3 ตําบลบางแตน 

อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร

1 แห่ง 1,021,900

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคา หมู่ที� 4 ตําบลบางแตน 

อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

2,432,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,432,900

1. ก่อสร้างถนนลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคา หมู่ที� 4 ตําบลบางแตน 

อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร

1 แห่ง 2,432,900

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที� 11 ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี

996,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 996,900

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 11 ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมือง

จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 2 ช่วง ช่วงที� 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  หนา

เฉลี�ย 0.05 เมตร หรือมีพื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,375 ตารางเมตร ช่วงที� 2 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร  หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร หรือมีพื�นที�ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 1,385 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย

1 แห่ง 996,900

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั�นนํ�า บางอีเริ�ง หมู่ที� 1 ตําบลบางบริบูรณ์ 

อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

8,829,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,829,000
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ปริมาณ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันกั�นนํ�า บางอีเริ�ง หมู่ที� 1 ตําบลบางบริบูรณ์ อําเภอ

เมือง จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 9,000.00  ตร.ม

1 แห่ง 8,829,000

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแสง หมู่ 11 ตําบลนาแขม 

อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2,256,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,256,300

1. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,085.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร บ้านหนองแสง หมู่ที� 11 ตําบลาแขม อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 2,256,300

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที� 13 บ้านคลองแก้มชํ�า-หมู่ที� 3 

บ้านโคกกรวด ตําบลโพธิ�งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2,288,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,288,700

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 13 บ้านคลองแก้มชํ�า ถึง หมู่ที� 3 

บ้านโคกกรวด อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความ

ยาว 1,075.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที�คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 4,300.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร

1 แห่ง 2,288,700

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที� 4,8 บ้านคลองลึก ตําบลบ้านทาม 

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

4,373,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,373,100

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4  ตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม คสล. หมู่ที� 8 ตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 662.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 4,373,100

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 58,271,800

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวในค่ายจักรพงษ์เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 1,966,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,966,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที�ท่องเที�ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในค่ายจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที� 

12 อําเภอ เมือง จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 1,966,000

2 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย 17,587,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,587,900

1. อาคารโรงนอน รวม ขนาด 600 ตารางเมตร ในพื�นที�โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภููเบศร 

ตําบลบางเดชะ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

1 หลัง 6,850,500

2. ติดตั�งระบบไฟฟ้า  ในพื�นที�โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภููเบศร ตําบลบางเดชะ 

อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 2,433,400

3. ก่อสร้างระบบนํ�าประปา ในพื�นที�โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภููเบศร ตําบลบางเดชะ อําเภอ

เมือง จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 8,304,000

3 โครงการติดตั�งป้ายแนะนําจังหวัดปราจีนบุรี 3,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,000,000
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ปริมาณ

1. ติดตั�งป้ายแนะนําจังหวัดปราจีนบุรี ชนิดแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ในพื�นที� ตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี 

ตําบลกระทุ่มแพ้ว อําเภอบ้านสร้าง ตําบลโคกไทย อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

3 ป้าย 3,000,000

4 โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที�ยวแก่งหินเพิง อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 9,810,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,810,000

1. ปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที�ยวแก่งหินเพิง อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

ระยะทาง 2.800.00 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,810,000

5 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื�อการท่องเที�ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ 5,246,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,246,800

1. งานติดตั�งป้ายและสัญลักษณ์จักรยาน บ้านหัวเขา ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี

200 ป้าย 1,599,300

2. ก่อสร้างอาคารห้องนํ�าสาธารณะ บ้านหัวเขา ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง 1,861,600

3. ก่อสร้างศาลาพักผ่อนริมทาง บ้านหัวเขา ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง 1,590,000

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน บ้านหัวเขา ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 195,900

6 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที�ยวเขาอีโต้ ตําบลบ้านพระ ตําบลดงขี�เหล็ก 

อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

20,661,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 20,661,100

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วง กม .ที� 0+000 – 0+800 ผิวจารจร

กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ช่วง

กม.ที� 0+800 – 2+270 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตช่วงกม .ที� 0+000 – 1+400 ผิวจารจรกว้าง 

6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง และปรับปรุงถนนลําลองเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กม.ที� 1+400 – 3+500 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ในพื�นที�ตําบลบ้านพระ 

ตําบลดงขี�เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2 แห่ง 20,661,100

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 4,753,700

1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ logistics และธุรกิจต่างประเทศ 4,753,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,753,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 4,434,700

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 4,434,700

1 โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางจักรยานในเขตชุมชนอําเภอศรีมหาโพธิ 4,434,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,434,700

1. ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน จากถนน 3070 แยกท่าประชุม - แยกโครกขวาง หมู่ที� 4 ตําบล

ศรีมหาโพธิ ถึงหมู่ที� 6 ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง สอง

ข้างทางรวม ยาว 6.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 4,434,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 71,712,800

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58,393,800
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1 โครงการขุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บนํ�าคลองฟันปลา 1 ตําบลโพธิ�งาม อําเภอประจันตคาม 

และอ่างเก็บนํ�าคลองฟันปลา 2 ตําบลดงขี�เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี

6,825,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,825,000

1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าคลองฟันปลา 1 และ 2 มีพื�นที�เก็บกักนํ�าเพิ�มขึ�นไม่น้อยกว่า 216,000 

ลบ.ม. ในพื�นที�ตําบลดงขี�เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

2 แห่ง 6,825,000

2 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าปราจีนบุรี บริเวณวัดมะกอกสีมาราม  

ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

12,187,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,187,500

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าปราจีนบุรี บริเวณวัดมะกอกสีมาราม ตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ยาว  120.00 เมตร

1 แห่ง 12,187,500

3 โครงการก่อสร้าง Box Culvert ขนาด 2 ข่อง ในพื�นที� ตําบลดงกระทงยาม 

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2,881,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,881,100

1. ก่อสร้าง Box Culvert ขนาด 2 ข่อง ในพื�นที� ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ  

จังหวัดปราจีนบุรี วางท่อลอดเหลี�ยม ขนาด 2 ช่อง 1.80 X 1.80 เมตร จํานวน 4 จุด ระยะทาง

 40.00 เมตร

2 แห่ง 2,881,100

4 โครงการปรับปรุงฟื�นฟูแหล่งนํ�าเพื�อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื�นที�อําเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี

4,152,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,152,200

1. ขุดลอกหนองลาดผ่านคลองหนองขอนถึงคลองสนามโพธิ� หมู่ที� 3 สนามโพธิ� 

ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้างเฉลี�ย 12.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 1.00 เมตร ยาว4,000 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,605,900

2. ขุดลอกคลอง หมู่ที� 1 บ้านแล้ง ถึง หมู่ที� 2 บ้านเหนือ ตําบลดงกระทงยาม 

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดกว้าง 12.00 เมตรลึกเฉลี�ย 0.50 เมตร 

ยาว 1,700  เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 340,300

3. ขุดลอกคลองกุดเขมร  หมู่ที� 7 ตําบลบ้านทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 

30 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี�ย 4 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 26,775 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 818,500

4. ปรับปรุงฟื�นฟูแหล่งนํ�า หมู่ที� 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

ขุดลอกแหล่งนํ�าสาธารณะ พื�นที�ประมาณ 9 ไร่ ลึก รวม 4.00 เมตร หรือปริมาณดินขุด

ไม่น้อยกว่า 43,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,387,500

5 โครงการขุดลอกแก้มลิงหอกหาย หมู่ที�  1 ตําบลบางแตน อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 5,557,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,557,500

1. ขุดลอกแก้มลิงปากสระไม่น้อยกว่า 75 ไร่ หรือ 120,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี�ยจากระดับ

เดิม 2 เมตร  หมู่ที� 1 ตําบลบางแตน  อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 5,557,500

6 โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองทราย หมู่ที� 10 ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000
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ปริมาณ

1. ขุดลอกหน้าฝายคลองทราย หมู่ที� 1 ตําบลนาดี  อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ใช้ปริมาตรดินขุด 

60,960ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

7 โครงการขุดลอกสระนํ�าหนองทะเล หมู่ที� 6 ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกหนองทะเล หมูที� 6 ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดปากบ่อ

กว้าง 110.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

8 โครงการขุดลอกคลองส่งนํ�าพร้อมตกแต่งคันคู บ้านหนองแสง หมู่ที� 11 ตําบลนาแขม 

อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

1,462,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,462,500

1. ขุดลอกคลองส่งนํ�าพร้อมตกแต่งคันคู กว้าง 12.00 เมตร ความยาวรวม 1,500.00 เมตร ลึก

เฉลี�ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,500 ลูกบาศก์เมตร 

บ้านหนองแสง หมู่ 11 ตําบลนาแขม อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 1,462,500

9 โครงการขุดลอกคลองส่งนํ�าพร้อมตกแต่งคันคู บ้านหนองแสง หมู่ที� 11 ตําบลนาแขม 

อําเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

828,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 828,800

1. ขุดลอกคลองส่งนํ�าพร้อมตกแต่งคันคู กว้าง 14.00 เมตร ความยาว 600.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองแสง 

หมู่ 11 ตําบลนาแขม อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง 828,800

10 โครงการพัฒนาเพื�อเพิ�มศักยภาพทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันรักษาป่า ควบคุม

ไฟป่าในแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านํ�าตกเขาอีโต้

8,899,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,899,200

11 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าปราจีนบุรีบริเวณวัดใหม่กรงทอง 

ตําบลศรีมหาโพธิ� อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี(ต่อเนื�องเขื�อนเดิม)

11,700,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,700,000

1. ก่อสร้างเขื�อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่นํ�าปราจีนบุรี บริเวณวัดใหม่กรงทอง 

ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 117.00 เมตร

1 แห่ง 11,700,000

2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 13,319,000

1 โครงการอาคารบังคับนํ�าทางหลวงหมายเลข 3070ที� กม. 21+740 13,319,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,319,000

1. ก่อสร้างอาคารบังคับนํ�า บ้านศรีมหาโพธิ ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นท่อระบายนํ�า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พร้อม

บานระบายนํ�า จํานวน 5 แถว

1 แห่ง 13,319,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000
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จังหวัดสระแก้ว 188,582,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 73,070,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 34,981,700

1 โครงการปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ถนนลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข 348-

บ้านนางาม ผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัสติ

กคอนกรีต กว้างข้างล่ะ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร 

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

29,265,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,265,000

1. ปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ถนนลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข 348 - 

บ้านนางาม อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 

กว้าง 6.00 เมตรผิวหนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต 

กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 29,265,000

2 โครงการพัฒนาด่านชายแดน และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนจังหวัดสระแก้ว 5,716,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 53,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,663,400

1. เครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อทําการจัดเก็บและตรวจสอบลายพิมพ์นิ�วมือ 4 เครื�อง 540,000

2. เครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สําหรับการจัดเก็บและตรวจสอบลายพิมพ์นิ�วมือ 4 เครื�อง 103,200

3. เครื�องสแกนลายนิ�วมือชนิดคู่ 4 เครื�อง 270,700

4. เครื�องพิมพ์เอกสาร 4 เครื�อง 76,000

5. กล้องเว็บแคม 4 เครื�อง 23,000

6. เครื�องพิมพ์บาร์โค้ด 4 เครื�อง 92,000

7. เครื�องอ่านบาร์โค้ด 8 เครื�อง 46,000

8. เครื�องสํารองไฟ ( UPS ) ขนาดไม่ตํ�ากว่า 1 KVA 4 เครื�อง 20,400

9. ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับจัดเก็บและป้อนข้อมูลพร้อมลายนิ�วมือ 8 ระบบ 2,240,000

10. ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการสืบค้นลายนิ�วมือ 4 ระบบ 1,280,000

11. ค่าปรับแต่งระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 4 ระบบ 972,100

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 5,646,300

1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดสระแก้ว 5,646,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,646,300

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 32,442,200

1 โครงการพัฒนาเพื�อเพิ�มผลผลิตพืชพลังงาน ปี 2559 22,875,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 19,075,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,800,000

1. เครื�องปลูกมันสําปะหลัง 8 เครื�อง 1,240,000

2. เครื�องเก็บเกี�ยวมันสําปะหลัง 8 เครื�อง 1,240,000

3. เครื�องอบมันสําปะหลัง 1 เครื�อง 1,320,000

2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1,042,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,042,500
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3 โครงการขับเคลื�อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื�นที�ตําบลเขาสามสิบ 1,618,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,618,800

4 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์อําเภอเขาฉกรรจ์ (เพื�อบริโภคและแปรรูป) 944,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 944,000

5 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และนํ�าหมักชีวภาพ 760,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 760,000

6 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี�ยงสุกรแนวทางเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม) ตามพระราชดําริ อําเภอ

เมืองสระแก้ว

870,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 870,000

7 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื�นที�ระบบบริหารจัดการนํ�าเพื�อการเกษตร 1,827,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,827,400

8 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์นํ�าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 400,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 400,000

9 โครงการพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์นํ�าเพื�อเพิ�มปริมาณสัตว์ในแหล่งนํ�าธรรมชาติอย่างยั�งยืน 2,104,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,104,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 4,997,800

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 4,997,800

1 สระแก้วเมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี สิ�งแวดล้อมดี รายได้ดี วิถีพอเพียง 4,997,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,997,800

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 94,480,400

1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 94,480,400

1 โครงการขุดสระเก็บนํ�าเพื�อการเกษตร หมู่ที� 4 ตําบลไทรทอง 975,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 975,000

1. ขุดสระเก็บนํ�าเพื�อการเกษตร หมู่ที� 4 ตําบลไทรทอง อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กว้าง

 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

17,736 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

2 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค หมู่ที� 7 ตําบลแชร์ออ

 อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

1,799,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,799,200

1. ขุดขยายสระนํ�าเก่า พร้อมลอก ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 

ลึก 5.00 เมตร หมู่ที� 7 ตําบลแชร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

1 แห่ง 1,799,200

3 โครงการขุดลอกคลองกระแต หมู่ที� 3,8 ตําบลบ้านใหม่หนองไทร 4,706,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,706,400

1. ขุดลอกคลองกระแต หมู่ที� 3, 8 ตําบลบ้านใหม่หนองไทร อําเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ท้องคลองก้วาง 2.50 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 2.00 เมตร ยาว 5.700 กิโลเมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

133,950 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,706,400

4 โครงการขุดลอกคลองทมฝาง ตําบลหนองม่วง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1,413,800
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,413,800

1. ขุดลอกคลองทมฝาง ตําบลหนองม่วง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว กว้าง 14.00 เมตร 

ยาว 4.000 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,413,800

5 โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านเขาน้อยพัฒนา หมู่ที� 12 ตําบลวังใหม่ 1,755,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,755,000

1. ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านเขาน้อยพัฒนา หมู่ที� 12 ตําบลวังใหม่  

อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,755,000

6 โครงการขุดลอกคลองหน้าฝายหมู่ 6 บ้านเนินตะแบก ตําบลเขาสามสิบ 1,267,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,267,500

1. ขุดลอกคลองหน้าฝายหมู่ 6 บ้านเนินตะแบก ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัด

สระแก้ว กว้าง 20.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร ทําแก้มลิงขนาดกว้าง 

30.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ก่อสร้างฝ่ายนํ�าล้น

1 แห่ง 1,267,500

7 โครงการขุดสระเก็บกักนํ�า หมู่ที� 6 บ้านคลองบุหรี� ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง 1,544,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,544,400

1. ขุดสระเก็บกักนํ�า หมู่ที� 6 บ้านคลองบุหรี� ตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัด

สระแก้ว ขุดสระนํ�า ขนาดปากกว้าง 94.50 เมตร ยาว 113.50 เมตร 

ลึก 8.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 66,222 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,544,400

8 โครงการก่อสร้างแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร (ก่อสร้างฝายนํ�าล้นในพื�นที�ตําบลคลองหินปูน) 8,190,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,190,000

1. ก่อสร้างแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร (ก่อสร้างฝายนํ�าล้นในพื�นที�ตําบลคลองหินปูน) 

อําเภอวังนํ�าเย็น จังหวัดสระแก้ว 1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคลองวังจิก หมู่ที� 2 

ตําบลคลองหินปูน 2. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคลองวังจิก หมู่ที� 3 ตําบลคลองหินปูน 

3. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคลองวังจิก หมู่ที� 7 ตําบลคลองหินปูน 4. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคลองวังจิก 

หมู่ที� 9 ตําบลคลองหินปูน

4 แห่ง 8,190,000

9 โครงการขุดลอกสระเก็บนํ�า หมู่ที� 16 บ้านบ่อนํ�าใส ตําบลตาพระยา 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกสระเก็บนํ�า หมู่ที� 16 บ้านบ่อนํ�าใส  ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา  

จังหวัดสระแก้ว  ขนาดความกว้าง 50.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

10 โครงการขุดลอกสระนํ�าเพื�อการเกษตร หมู่ที� 1 ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว

1,281,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,281,200

1. ขุดลอกสระนํ�าเพื�อการเกษตร หมู่ที� 1 ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 65.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร

1 แห่ง 1,281,200

11 โครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที� 3 ตําบลเบญจขร 1,930,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,930,500
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1. ขุดลอกแก้มลิง หมู่ที� 3 ตําบลเบญจขจร อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

เดิมกว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.50 เมตร ยาวประมาณ 350.00 เมตร 

ขุดรวมกันเป็นแก้มลิง ให้กว้าง 30.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร

1 แห่ง 1,930,500

12 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง 

จังหวัดสระแก้ว

1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว กว้าง

 4.00 เมตร ยาว  55.00 เมตร และขุดลอกคลอง กว้าง 12.00 เมตร 

ยาว 260.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร

1 แห่ง 1,950,000

13 โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านคลองอึ�งดํา หมู่ที� 7 ตําบลวังทอง 1,755,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,755,000

1. ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านคลองอึ�งดํา หมู่ที� 7 ตําบลวังทอง 

อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ขุดลอกหน้าฝาย กว้าง 15.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,570 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,755,000

14 โครงการขุดสระนํ�าเพื�อการเกษตร หมู่ 22 ตําบลหนองหว้า 471,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 471,000

1. ขุดสระนํ�าเพื�อการเกษตร หมู่ 22 ต.หนองหว้า อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  ขนาด

กว้าง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร

1 แห่ง 471,000

15 โครงการสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 19 ตําบลโคกปี�ฆ้อง 1,919,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,919,800

1. สร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 19 ตําบลโคกปี�ฆ้องอําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ก่อสร้าง

ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กนํ�าล้น (รถข้ามได้) คันฝายกว้าง 7.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ความ

สูงของคันฝาย 4.00 เมตร พร้อมลอกคลองหน้า -หลัง ฝายคอนกรีต

เสริมเหล็ก คลองกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร คลองยาว 1.400 กิโลเมตรเมตร 

พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง ทางเข้าฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 500.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกปี�ฆ้อง

1 แห่ง 1,919,800

16 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 3 ตําบลซับมะกรูด 1,930,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,930,500

1. ขุดลอกคลอง หมู่ 3 ตําบลซับมะกรูดอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  

กว้าง 16.00 เมตร ยาว 1.800 กิโลเมตร ลึก 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 35,000 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,930,500

17 โครงการขุดลอกคลองคันฉอ หมู่ที� 6, 7, 8, 10, 17 ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว 1,940,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,940,300

1. ขุดลอกคลองคันฉอ หมู่ที� 6, 7, 8, 10, 17 ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว ซึ�งมีสภาพเดิม ก้นคลองกว้างเฉลี�ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.50 เมตร ปากคลองกว้าง 

10.00 เมตร ขุดใหม่ให้มีขนาดก้นกว้างเฉลี�ย 5.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 3.50 เมตร ปากคลองกว้างเฉลี�ย 12.00 เมตร ยาว 2.870 กิโลเมตร

1 แห่ง 1,940,300
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18 โครงการขุดลอกคลองหนองตอน หมู่ที� 7 ตําบลหนองนํ�าใส อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว

782,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 782,000

1. ขุดลอกคลองหนองตอน หมู่ที� 7 ตําบลหนองนํ�าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร ลึก 3.50 เมตร สภาพเดิมขนาดกว้าง 

8.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร ลึก 0.70 เมตร

1 แห่ง 782,000

19 โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านไร่สามสี หมู่ที� 3 ตําบลวังสมบูรณ์ 1,755,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,755,000

1. ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านไร่สามสี หมู่ที� 3 ตําบลวังสมบูรณ์

อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สภาพเดิม กว้างเฉลี�ย 3.00 เมตร ลึกโดยเฉลี�ย 

1.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี�ย 1.50 เมตร เป็นกว้างเฉลี�ย 15.00 เมตร ลึกจากเดิม

โดยเฉลี�ย 1.50 เมตร (รวมลึกเฉลี�ย 2.50 เมตร) ก้นคลองกว้างเฉลี�ย 10.00 เมตร 

ยาว 1.010 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,290 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,755,000

20 โครงการขุดลอกสระนํ�าบ้านหนองสิม หมู่ 10 ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 575,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 575,300

1. ขุดลอกสระนํ�าบ้านหนองสิม หมู่ 10 ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

สภาพเดิม ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

เป็นกว้าง 50.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ลาดเอียง 1:1

1 แห่ง 575,300

21 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นพร้อมขุดลอกคลองเสือโคร่ง หมู่ที� 2 ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

975,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 975,000

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นพร้อมขุดลอกคลองเสือโคร่ง หมู่ที� 2 ตําบลหนองหมากฝ้าย 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สันสูงฝาย สูง 2.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร) 

กว้าง 10.00 เมตร

1 แห่ง 975,000

22 โครงการสร้างฝายบ้านเนินตะแบก และการขุดลอก บ้านเนินตะแบก ตําบลเขาสามสิบ อําเภอ

เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

14,185,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,185,600

1. สร้างฝายบ้านเนินตะแบก และการขุดลอก บ้านเนินตะแบก ตําบลเขาสามสิบ 

อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วขุดสระพื�นที� 2 ไร่  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

85,550 ลูกบาศก์เมตร ฝายนํ�าล้น สันฝาย ยาว 38.00 เมตร สูง 4.00 เมตร 

ขุดลอกคลอง ยาว 1.250 กิโลเมตร กว้าง 20.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร

1 แห่ง 14,185,600

23 โครงการพัฒนาลุ่มนํ�าคลองลําพระเพลิงน้อย ตําบลหนองหว้า 15,528,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,528,900

1. งานขุดลอก คลองลําพระเพลิงน้อย หมู่ที� 16, 27, 9, 7, 18, 10, 20, 22 

ตําบลหนองหว้า อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

342,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 15,528,900

24 โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านแก่งสําราญ หมู่ที� 4 ตําบลวังสมบูรณ์ 1,755,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,755,000

1. ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านแก่งสําราญ หมู่ที� 4 ตําบลวังสมบูรณ์

อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สภาพคลองเดิม กว้างเฉลี�ย 4.00 เมตร 

ลึกโดยเฉลี�ย1.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี�ย 2.00 เมตร ให้ทําการขุดลอกคลอง 

กว้างเฉลี�ย 15.00 เมตร ลึกจากเดิมโดยเฉลี�ย 1.50 เมตร (รวมลึกเฉลี�ย 2.50 เมตร) ก้นคลอง

กว้างเฉลี�ย 10.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

17,490 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,755,000

25 โครงการขุดลอกคลองวังหิน หมู่ที� 6 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1,930,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,930,500

1. ขุดลอกคลองวังหิน หมู่ที� 6 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กว้าง 12.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร  ลึก 4.00 เมตร

1 แห่ง 1,930,500

26 โครงการขุดลอกสระนํ�า หมู่ที� 5 ตําบลคลองนํ�าใส 2,685,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,685,800

1. ขุดลอกสระนํ�า หมู่ที� 5 ตําบลคลองนํ�าใสอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

สภาพเดิม ก้นคลองกว้างเฉลี�ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.50 เมตร ปากคลองกว้าง 10.00 เมตร 

ขุดใหม่ให้มีขนาดก้นกว้างเฉลี�ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.50 เมตร ปากคลองกว้างเฉลี�ย 12.00 

เมตร ยาว 2.600 กิโลเมตร

1 แห่ง 2,685,800

27 โครงการขุดลอกคลองอ่าง หมู่ที� 20 ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว 1,755,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,755,000

1. ขุดลอกคลองอ่าง หมู่ที� 20 ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  สภาพเดิม

 ก้นคลองกว้างเฉลี�ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.50 เมตร ปากคลองกว้าง 

10.00 เมตร ขุดใหม่ให้มีขนาดก้นกว้างเฉลี�ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.50 เมตร 

ปากคลองกว้างเฉลี�ย 12.00 เมตร ยาว 2.600 กิโลเมตร

1 แห่ง 1,755,000

28 โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านคลองหวาย หมู่ที� 6 ตําบลวังใหม่ 1,755,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,755,000

1. ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านคลองหวาย หมู่ที� 6 ตําบลวังใหม่ 

อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีพื�นที� กักเก็บนํ�าไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,755,000

29 โครงการขุดลอกคลอง บ้านคลองจานน้อย หมู่ที� 16 ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว 1,852,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,852,500

1. ขุดลอกคลอง บ้านคลองจานน้อย หมู่ที� 16 ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว 

สภาพเดิม ก้นคลองกว้างเฉลี�ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.50 เมตร ปากคลองกว้างเฉลี�ย 10.00 

เมตร ขุดใหม่ให้มีขนาดก้นกว้างเฉลี�ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.50 เมตร 

กว้างเฉลี�ย 12.00 เมตร ยาว 2.740 กิโลเมตร

1 แห่ง 1,852,500

30 โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านวังเงิน หมู่ที� 16 ตําบลวังทอง 1,738,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,738,500

1. ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านวังเงิน หมู่ที� 16 ตําบลวังทอง  

อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ฝายนํ�าล้น (แบบถนนทางข้าม) พร้อมขุดลอก

หน้าฝาย กว้าง 15.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

1 แห่ง 1,738,500
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31 โครงการขุดลอกคลองทรายใต้ - เหนือ หมู่ที� 12 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว

1,930,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,930,500

1. ขุดลอกคลองทรายใต้ - เหนือ หมู่ที� 12 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร ลึก 4.00 เมตร

1 แห่ง 1,930,500

32 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 4 ตําบลหันทราย 2,632,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,632,500

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 4 ตําบลหันทราย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 19.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

21,400.00 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,632,500

33 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 3 ตําบลหนองสังข์ 2,359,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,359,500

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 3 ตําบลหนองสังข์ อําเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ขนาด

ฝายยาว 8.00 เมตร ฐานกว้าง 9.00 เมตร สันฝายกว้าง 1.00 เมตร Slop 1:15

1 แห่ง 2,359,500

34 โครงการขุดลอกห้วยพรหมโหด หมู่ที� 4 ตําบลหันทราย 1,774,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,774,500

1. ขุดลอกห้วยพรหมโหด หมู่ที� 4 ตําบลหันทราย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ขนาด

ปากกว้าง 26.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 

ก้นคลองกว้าง 14.00 เมตร

1 แห่ง 1,774,500

35 โครงการขุดลอกคลองสิโก หมู่ที� 8 ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 846,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 846,300

1. ขุดลอกคลองสิโก หมู่ที� 8 ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ขนาด

กว้าง 10.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร ลึกเฉลี�ย 3.50 เมตร 

(สภาพเดิมขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร ลึก 2.00 เมตร )

1 แห่ง 846,300

36 โครงการขุดสระเก็บนํ�า หมู่ที� 1 ตําบลหนองสังข์ 883,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 883,400

1. ขุดสระเก็บนํ�า หมู่ที� 1 ตําบลหนองสังข์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ขนาดพื�นที� 6 ไร่ ลึกเฉลี�ย 5.00 เมตร Slop 1:1.5

1 แห่ง 883,400

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 7,033,600

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 1,180,800

1 โครงการเสริมสร้างความมั�นคงให้กับหมู่บ้านชายแดนต้นแบบ 1,180,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,180,800

2 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 5,852,800

1 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานไทย -กัมพูชา 963,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 963,900

2 โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 969,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 969,600

3 โครงการชุมชนชายแดนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 950,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 950,000

4 โครงการสกัดกั�นแรงงานต่างด้าว 2,969,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,969,300

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดนครนายก 169,556,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 120,329,900

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 62,822,700

1 โครงการพัฒนาเส้นทางสายบ้านท่าหุบ-บ้านบางปรัง ตําบลท่าช้าง ตําบลดงละคร อําเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร

13,734,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,734,000

1. ปรับปรุงผิวทางสายบ้านท่าหุบ - บางปรัง ตําบลท่าช้าง และตําบลดงละคร อําเภอเมือง 

จังหวัดนครนายกระยะทาง 3.000  กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

1 สายทาง 13,734,000

2 โครงการพัฒนาเส้นทางลัดถนนสายบ้านคลอง 16 (ทช.นย.3022) - บ้านคลอง 15 (ทช.นย.3004)

 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

9,319,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,319,500

1. ปรับปรุงผิวทางสายบ้านคลอง 16 - บ้านคลอง 15 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,319,500

3 โครงการพัฒนาเส้นทางลัดสู่เขาใหญ่ด่านเนินหอมให้สมบูรณ์ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,000,000

1. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์นําทางเชื�อมต่อให้สมบูรณ์ 

ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ตําบลศรีนาวา ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด

นครนายก

15 จุด 9,000,000

4 โครงการปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,253,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,253,600

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที� 7 ตําบลดอนยอ 

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร

1 แห่ง 2,566,100

2. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที� 3 ตําบลท่าเรือ อําเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

1 แห่ง 2,332,800

3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง 1 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดคลอง 1

 หมู่ที� 2 ตําบลดอนยอ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 

ยาว 32.00 เมตร

1 แห่ง 2,488,400

4. ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที� 2 ตําบลดอนยอ อําเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร

1 แห่ง 1,866,300

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านรางไม้เต็ง หมู่ที� 10 

บ้านรางไม้เต็ง ตําบลเขาเพิ�ม

1,953,400
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,953,400

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านรางไม้เต็ง หมู่ที� 10 บ้านรางไม้เต็ง

ตําบลเขาเพิ�ม อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 805.00 เมตร

1 สายทาง 1,953,400

6 โครงการพัฒนาเส้นทางสายบ้านสารวัตรฟื�น หมู่ที� 11 ตําบลบางอ้อ 1,913,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,913,000

1. ค่าก่อสร้างและซ่อมแซมถนนสายบ้านสารวัตรฟื�น หมู่ที� 11 ตําบลบางอ้อ อําเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายกขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 850.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,913,000

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พื�นเมือง

จังหวัดนครนายก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

2,377,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,377,000

1. โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ ขนาด 150 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี�สํานักงาน 2 ตัว 45 ชุด 315,000

2. โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ ขนาด 180 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี�สํานักงาน 1 ตัว 1 ชุด 10,000

3. ผ้าม่านห้องประชุม ขนาด 2 x 4 เมตร 6 ชุด 60,000

4. ฐานไม้รองโต๊ะหมู่บูชาห้องประชุม พร้อมฐานเสาไม้ธงชาติและขาตั�ง 1 ชุด 15,000

5. ประตูกระจกบานเลื�อนกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2 x 3.20 เมตร 1 ชุด 25,000

6. เครื�องโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 3,200 ความละเอียด 1,280 * 800 Contwast เท่ากับ 

13,000 : 1 พร้อมจอภาพ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ�ว

1 ชุด 35,000

7. ปรับปรุงอาคารทรงงาน 2 ชั�น ขนาด 11 x 15 เมตร ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด

นครนายก

1 อาคาร 1,367,300

8. ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม 2 ชั�น ขนาด 17 x 28 เมตร ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด

นครนายก

1 อาคาร 549,700

8 โครงการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตคันคลองส่งนํ�าสายใหญ่ 9,755,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,755,000

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 

ตําบลหินตั�ง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 สายทาง 9,755,000

9 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและประชาชนจากเหตุอุทกภัยในพื�นที� 5,517,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,517,200

1. บูรณะถนนลาดยางสายเกาะกา -ศาลเจ้า ตําบลท่าเรือ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กว้าง

 8.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร

1 สายทาง 926,100

2. ก่อสร้างคันป้องกันนํ�าท่วมเลียบแม่นํ�านครนายก หมู่ที� 8 หมู่ที� 9 ตําบลบางลูกเสือ อําเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.200 

กิโลเมตร

1 สายทาง 4,591,100

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 44,451,400

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมชุมชนจังหวัด 1,110,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,110,100

2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการท่องเที�ยวจังหวัดนครนายก 460,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 460,000

3 โครงการมหกรรมท่องเที�ยวและกีฬาดินแดนมรดกธรรมชาติโลก 17,664,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 17,664,600

4 โครงการก่อสร้างอาคารจําหน่ายอาหารและสินค้าสมุนไพร 2,456,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,456,500

1. ก่อสร้างอาคารจําหน่ายอาหารและสินค้าสมุนไพร คอนกรีตเหล็ก สูง 1 ชั�น แบบอาคารทรง

ไทยประยุกต์ชั�นเดียว พร้อมตกแต่งภายใน ตําบลพิกุลออก อําเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 2,456,500

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ�ช่วงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถึงประตูนํ�าเสาวภาผ่องศรี

5,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,000,000

1. ปรับภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ�ช่วง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ถึงประตูนํ�าเสาวภาผ่องศรี ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ระยะทางประมาณ 2.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 5,000,000

6 โครงการงานบูรณะผิวทางจักรยานแอสฟัลติกคอนกรีต 4,877,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,877,500

1. บูรณะผิวทางจักรยานแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.515 กิโลเมตร ตําบล

หินตั�ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

1 สายทาง 4,877,500

7 โครงการเพิ�มศักยภาพการท่องเที�ยวจังหวัดนครนายก 12,882,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,882,700

1. ก่อสร้างสะพานพร้อมสิ�งก่อสร้างประกอบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 

บริเวณสวนสาธารณะบ้านวังขอน ตําบลนครนายก เขตเทศบาลเมืองนครนายก 

อําเภอเมืองนครนายก

1 แห่ง 4,860,000

2. ก่อสร้างหอนาฬิกาพร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณเขตเทศบาลเมืองนครนายก 

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 1,867,700

3. ก่อสร้างลานวัฒนธรรมและกีฬา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร .9 ตําบลนครนายก

 เขตเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 1,917,000

4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนสุวรรณศร เขตเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 งาน 4,238,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 13,055,800

1 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 640,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 120,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 520,000

1. ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ขนาด 3 x 4 เมตร พร้อมติดตั�ง 4 แห่ง 520,000

2 โครงการสร้างอาคารฝึกอบรมผลิตและจําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดนครนายก 3,688,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 367,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,320,900

1. อุปกรณ์ต่อไฟฟ้าเข้าอาคาร 3 ชุด 3 ชุด 30,000
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2. เครื�องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU จํานวน 9 ตัวๆ ละ 23,000 บาท 9 ตัว 207,000

3. ชุดเฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ เก้าอี�) 3 ชุด 24,000

4. ชั�นวางสินค้า ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.80 เมตร 3 ชั�น 3 ชุด 60,000

5. ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ 3 หลังๆ ละ 1,017,248 บาท ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด

นครนายก

3 หลัง 2,999,900

3 โครงการสนับสนุนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ�น 3,382,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,382,500

4 โครงการสร้างโอกาสชีวิตพิชิตความยากจน 1,215,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,215,800

5 โครงการศูนย์กระจายสินค้าชุมชนสหกรณ์บริการ 4,128,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,128,800

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า  ขนาด 10 x 10 เมตร ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 1,032,200

2. ก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า ขนาด 10 x 10 เมตร ตําบลพิกุลออก อําเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 1,032,200

3. ก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า  ขนาด 10 x 10 เมตร ตําบลพระอาจารย์ 

อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 1,032,200

4. ก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า ขนาด 10 x 10 เมตร ตําบลโคกกรวด

อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 1,032,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 24,701,200

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 24,701,200

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,241,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,241,000

1. ก่อสร้างและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร โดยใช้ท่อ PB และ PVC 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อนํ�าบาดาล ตําบลท่าเรือ ตําบลโคกกรวดอําเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก

2 แห่ง 2,241,000

2 โครงการศูนย์อาหารปลอดภัยและบริการจังหวัดนครนายก 22,460,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 22,460,200

1. ก่อสร้างศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยรอบและสิ�งอํานวยความสะดวก ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 22,460,200

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 16,108,000

1 อนุรักษ์ ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 3,132,000

1 โครงการเพิ�มผลผลิตทรัพยากรสัตว์นํ�าเพื�อการอนุรักษ์และฟื�นฟูทรัพยากรสัตว์นํ�าในแม่นํ�า

นครนายก

1,184,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,184,900

2 โครงการขุดลอกสระเก็บนํ�าหมู่ที� 6 บ้านคลอง 30 ตําบลทองหลาง 1,947,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,947,100
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1. ขุดลอกสระเก็บนํ�า หมู่ที� 6 บ้านคลอง 30 ตําบลทองหลาง อําเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,947,100

2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 12,976,000

1 โครงการอาคารท่อส่งนํ�านาคชลประทาน 2012 จํานวน 4 แห่ง 1,995,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,995,000

1. ก่อสร้างอาคารท่อส่งนํ�านาคชลประทาน 2012  ขนาด 0.30 เมตร ตําบลหนองแสง อําเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก

4 แห่ง 1,995,000

2 โครงการงานขุดลอกคลองหนองบ้านโคกกรวด 7,981,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,981,800

1. ขุดลอกหนองบ้านโคกกรวด จํานวน 70 ไร่ ความลึกตะกอนดินสูง 2.20 เมตร 

ตําบลโคกกรวด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 7,981,800

3 โครงการขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืช 1,058,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,058,900

1. ขุดลอกวัชพืชคลองไผ่ ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร ตําบลปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก

1 แห่ง 851,200

2. ขุดลอกวัชพืชท่าเกวียน ระยะทาง 2.200 กิโลเมตรตําบลปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก

1 แห่ง 207,700

4 โครงการขุดลอกคลองสระหนองพงษ์ 1,940,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,940,300

1. ขุดลอกคลอง ความกว้าง 8.00 เมตร ความลึกเฉลี�ย 1.20 เมตร 

ความยาว 3.750 กิโลเมตร ตําบลโคกกรวด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 1,940,300

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,417,300

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 417,300

1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการต้นแบบสํานักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 417,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 48,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 368,500

1. เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

มีความเร็วไม่ตํ�ากว่า 3.4 GHz มีหน่วยความจําแบบ L3 Cahe Memory ไม่น้อยกว่า 

8 M จํานวน 1 หน่วย และมีจอภาพแบบ LCD ไม่ตํ�ากว่า 18 นิ�ว

1 ชุด 30,000

2. เครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี เป็น Printer Copy Scanner และ

 Fax ภายในเครื�องเดียวกัน ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือแบบ LED และมีหน่วยความจํา

ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

1 ชุด 19,000

3. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการต้นแบบสํานักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 

ขนาด 4 เมตร x 3 เมตร และขนาด 4.2 เมตร x 4.3 เมตร ตําบลท่าช้าง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

2 ห้อง 319,500
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จังหวัดสมุทรปราการ 287,244,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 197,284,100

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 161,635,300

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดสาขลา หมู่ที� 3 

ตําบลนาเกลือ

8,784,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,784,200

1. ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร 

หนา 0.30 เมตร พื�นทางทรายถมบดอัดแน่น หนา 1.00 เมตร รองพื�นทางหินผุหนาเฉลี�ย 0.50 

เมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 30.00 เมตร ทางเดินเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมโครงสร้างป้องกันสะพาน

ทั�งสองข้าง หมู่ที� 3 ตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

1 สายทาง 8,784,200

2 โครงการเชื�อมโยงโครงข่ายเพื�อรองรับการเจริญเติบโตของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 - บ้านลาดกระบัง

29,265,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,265,000

1. ปรับปรุงถนนสาย สป. 2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 -บ้านลาดกระบัง ด้วยการเสริม

ผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้างกว้างช่องละ 

3.50 เมตร (4 ช่องจราจร) จังหวัดสมุทรปราการ

1 สายทาง 29,265,000

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนวมินทร์ ซอย 16 หมู่ที� 7 8,780,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,780,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมตร หน้า 0.20 

เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร พร้อมทางเดินเท้าข้างละ 1.75 เมตร หรือมี

พื�นที�ทางเดินเท้ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,163.00 ตารางเมตร และท่อระบายนํ�าขนาด 0.80 เมตร 

ถนนนวมินทร์ 16 หมู่ที� 7 ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

1 สายทาง 8,780,000

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 16 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ

3,727,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,727,800

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และวางท่อระบายนํ�า กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 230.00 

เมตร ซอยพัฒนาชุมชน 17 (ลุงพิม) หมู่ที� 16 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ

1 สายทาง 3,727,800

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะบางกวาด หมู่ที� 6 ถึงบ้านคลองตาปู หมู่ที�8 19,094,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,094,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะบางกวาด หมู่ที� 6 ถึงบ้านคลองตาปู 

หมู่ที� 8 ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.590 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื�นที�ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,540 ตารางเมตร

1 สายทาง 19,094,200

6 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและLogistics เพื�อเชื�อมโยงถนนสายหลักสาย

รองทางหลวง หมายเลข 3268 ตอนบางพลี-บางบ่อ

29,265,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,265,000

1. ปรับปรุงผิวจราจร และจุดกลับรถ พร้อมติดตั�งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยตามมาตรฐาน

กรมทางหลวง บริเวณทางหลวง หมายเลข 3268 ตอนบางพลี-บางบ่อ 

ระหว่าง กม. 20 + 000 - กม. 22 + 200 ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 

จังหวัดสมุทรปราการ

1 สายทาง 29,265,000

7 โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื�อเชื�อมโยงถนนสายหลักสายรอง สายแยกทางหลวงหมายเลข 

34-ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

29,265,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,265,000

1. ก่อสร้างถนนสาย สป 2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - ทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

1 สายทาง 29,265,000

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้อยอํ�า พร้อมวางท่อระบายนํ�า คสล หมู่ที� 5 

ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

4,456,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,456,700

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยน้อยอํ�า พร้อมวางท่อระบายนํ�า คอนกรีตเสริมเหล็ก

 0.40 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 490.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.20 เมตร 

หรือพื�นที�ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาด 0.40 เมตร หมู่ที� 5 ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

1 สายทาง 4,456,700

9 โครงการขยายช่องจราจรทางหลวงสาย 3344 28,997,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,997,400

1. ขยายผิวจราจรให้เป็น 3 ช่องจราจร พร้อมปรับจุดกลับรถ ขยายไหล่ทาง ปรับปรุงทางเท้า 

และตีเส้นจราจร บริเวณทางหลวง หมายเลข 3344 ตอนอุดมสุข - สมุทรปราการ (บริเวณหน้า

โรงพยาบาลเปาโล) ระหว่าง กม. 18 + 000 - กม. 19 + 500  

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1 สายทาง 28,997,400

2 พัฒนาการท่องเที�ยว และบริการ 9,727,800

1 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดสมุทรปราการ 4,096,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,096,100

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที�ยวจังหวัดสมุทรปราการ 951,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 951,000

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการและสินค้า OTOP เพื�อการท่องเที�ยว 3,195,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,195,500

4 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 1,485,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,485,200

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 19,061,100

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

5,417,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,417,300

2 โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 4,978,700
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,978,700

3 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ด้านแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 1,292,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,292,400

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ความเป็น Smart Farmer ปี 59 2,407,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,407,700

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดศูนย์แสดง จําหน่ายสินค้า และ

กระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสู่ตลาดสากล

4,965,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,965,000

4 พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน 6,859,900

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด

จังหวัดสมุทรปราการ

4,079,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 49,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,030,300

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดขนาดกว้าง 5.50 เมตร 

ยาว 15.00 เมตร รวมพื�นที� 79.75 ตารางเมตร หมู่ที� 12 ตําบลคลองด่าน 

อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

4 หลัง 3,243,900

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื�นที�รวมประมาณ 870 ตารางเมตร หมู่ที� 12 

ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

1 สายทาง 786,400

2 โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการค้าการลงทุน และโครงสร้างพื�นฐานทางเศรษฐกิจ 2,780,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,780,200

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 78,498,100

1 อนุรักษ์ ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 78,498,100

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื�อนหินทิ�งป้องกันนํ�าท่วมชายฝั�งทะเลบางปู 35,100,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 35,100,000

1. ปรับปรุงซ่อมแซมเขื�อนหินทิ�งป้องกันนํ�าท่วมชายฝั�งทะเลบางปู พร้อมก่อสร้างกําแพง

คอนกรีตเสริมเหล็กกันนํ�า ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตําบลบางปู 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1 แห่ง 35,100,000

2 โครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟูคุณภาพนํ�าในคลองสําโรงและคลองเชื�อมต่อ 30,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 30,000,000

1. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อสูบนํ�าและท่อส่งนํ�า (CORRUM)และติดตั�งเครนไฟฟ้า 

ขนาด 7 ตัน จํานวน 3 ชุด หมู่ที� 1 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ

1 แห่ง 30,000,000

3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมุ่งสู่การมีธรรมาภิบาลด้านสิ�งแวดล้อม 1,398,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,398,500

4 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการปรับปรุงบริเวณโดยรอบที�ว่าการ

อําเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริการและความปลอดภัยของประชาชน

11,999,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,999,600
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,487 ตารางเมตร รางระบายนํ�า

ยาว 179.00 เมตร และก่อสร้างเขื�อนกันดิน ความยาวไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที�ว่าการอําเภอพระสมุทรเจดีย์ หมู่ที� 5 ตําบลแหลมฟ้าผ่า 

อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

1 แห่ง 11,999,600

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 2,461,800

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 2,461,800

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินวิถีพอเพียง 2,461,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,461,800

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดกาญจนบุรี 242,601,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 186,103,000

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 118,554,100

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อเพิ�มคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร อําเภอหนองปรือ 11,630,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,630,800

1. ก่อสร้างถนนนํ�าล้นกั�นลําห้วยพลู พร้อมขุดลอกเปิดทางนํ�า บ้านประชาสุข หมู่ที� 22 ตําบล

หนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

30,442 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

2. ขุดลอกลําห้วยแฝก (เพิ�มเติม) บ้านห้วยหวาย หมู่ที� 3 ตําบลหนองปลาไหล 

อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

3. สร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยยาง บ้านหนองกร่าง หมู่ที� 9 ตําบลหนองปลาไหล 

อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พื�นที�เฉลี�ยไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

2 แห่ง 487,500

4. ก่อสร้างถนนนํ�าล้น บ้านหนองขอน หมู่ที� 3 ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 633,700

5. ก่อสร้างถนนนํ�าล้นลําห้วยหวาย บ้านหนองปลาไหล หมู่ที� 4 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอ

หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ลึก 4 เมตร พื�นที�เฉลี�ยไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

2 แห่ง 877,500

6. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�าบ้านหนองใหญ่ หมู่ที� 11 ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัด

กาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 663,000

7. ก่อสร้างถนนนํ�าล้นบ้านหนองหูช้าง หมู่ที� 12 ตําบลหนองปรือ อําเภอหนอปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

8. ก่อสร้างถนนนํ�าล้นบ้านหนองตาเดช หมู่ที� 14 ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัด

กาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 243,800

9. ก่อสร้างถนนนํ�าล้นบ้านเขาสน หมู่ที� 15 ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 390,000

10. ก่อสร้างถนนนํ�าล้น บ้านห้วยผาก หมู่ที� 19 ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 487,500
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11. ขุดลอกสระเก็บนํ�าบ้านห้วยแม่ระวาง หมู่ที� 3 ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัด

กาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,932 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,460,300

2 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพิ�มผลผลิตทางการเกษตรเพื�อรองรับการเป็นฐานการผลิต 19,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,500,000

1. ปรับปรุงคันกั�นนํ�าพร้อมขุดลอก บ้านหนองประดู่ 1 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 5,850,000

2. ขุดลอกห้วยตลุงพร้อมอาคารประกอบ ตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 80,000 ลูกบาศก์เมตร

2 แห่ง 3,900,000

3. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าหนองขาว ตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 7,966 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

4. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

3 โครงการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 27,461,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 27,461,700

1. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายบ้านหนองกระทุ่ม - วังด้ง 

หมู่ที� 2 - 11 ตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะทาง 2.427 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,273,900

2. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายบ้านเขาแก้ว - 

ห้วยด้วน หมู่ที� 13 ตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะทาง 2.434 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,273,900

3. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลาดยางแอลฟัลท์ติก สายบ้านเขาสิงโต หมู่ที� 10 

เชื�อมต่อ บ้านเขาแดง หมู่ที� 6 ตําบลช่องด่าน อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะทาง 0.975 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,928,600

4. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกร่าง หมู่ที� 2 

เชื�อมต่อ บ้านโป่งเจริญ หมู่ที� 4 ตําบลหนองกร่าง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะทาง 1.75 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,985,300

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบคมนาคมอําเภอเมืองกาญจนบุรี เพื�อรองรับ AEC 9,074,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,074,700

1. ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งศาลา หมู่ที� 6 ตําบลบ้านเก่า อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,239,400

2. ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลําทหาร หมู่ที� 5 ตําบลบ้านเก่า อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 0.646 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,835,300

5 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อส่งเสริมการบริโภค จําหน่าย และผลิตอาหารปลอดภัย

อําเภอห้วยกระเจา

5,001,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,001,500

1. ขุดลอกสระเก็บนํ�า หมุ่ที� 1 บ้านดอนแสลบ (หลังวัดสระกระเบื�อง) ตําบลดอนแสลบ อําเภอ

ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,204 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 538,200
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2. ขุดลอกสระเก็บนํ�าหนองนกทองบริเวณ หมู่ที� 5 บ้านเขารักษ์ ตําบลดอนแสลบ 

อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,175 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 711,800

3. ขุดลอกสระเก็บนํ�าบริเวณ หมู่ที� 4 บ้านหนองบัวหิ�ง ตําบลสระลงเรือ 

อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,207 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 340,300

4. ขุดสระเก็บนํ�าบริเวณ หมู่ที� 6 บ้านห้วยลึก ตําบลสระลงเรือ อําเภอห้วยกระเจา

จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,762 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 107,200

5. ขุดลอกสระเก็บนํ�าบริเวณ หมู่ที� 7 บ้านหนองเจริญสุข ตําบลสระลงเรือ 

อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,556,100

6. ขุดสระเก็บนํ�าบริเวณ หมู่ที� 7 บ้านเขาศาลา ตําบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,730 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,747,900

6 โครงการบริหารจัดการนํ�าอําเภอพนมทวนเพื�อการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต 16,366,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,366,100

1. ขุดสระเก็บกักนํ�า หมู่ที� 6 บ้านรางยอม หมู่ที� 8 และบ้านหนองสําโรง หมู่ที� 17 

ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 24,407 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 7,809,700

2. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที� 8 บ้านดอนมะขามใหญ่ 

ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 3,624,400

3. วางท่อระบายนํ�า คสล. พร้อมบ่อพักและฝาคอนกรีต สายหน้า อบต.ทุ่งสมอ - 

คลองตีนเป็ด หมู่ที� 3 ตําบลทุ่งสมอ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร

1 แห่ง 2,016,700

4. ขุดลอกคลองระบายนํ�า หมู่ที� 6 หมู่ที� 8 ตําบลหนองสาหร่าย ถึง คลองระบายนํ�าจระเข้

สัมพันธ์ ตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

25,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,451,800

5. ขุดลอกคลองทิ�งนํ�าระหว่างตําบลหนองสาหร่าย หมู่ที� 1 หมู่ที� 2 หมู่ที� 3 หมู่ที� 7  

ถึงหมู่ที� 4 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

25,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,463,500

7 โครงการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการนํ�าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการเกษตรอําเภอเลาขวัญ 11,837,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,837,800

1. ขุดลอกสระนํ�าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองกะหนาก หมู่ที� 2 ตําบลหนองปลิง 

อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,496 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,562,200

2. ขุดลอกลําห้วยแม่ทวีป บ้านประดู่เหลี�ยม หมู่ที� 17 บ้านผาแดง ตําบลหนองปลิง 

อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 8,775,000

3. ขุดสระนํ�าสาธารณประโยชน์ หมู่ที� 6 บ้านเขาวัง บริเวณสระประมง ตําบลเลาขวัญ อําเภอ

เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,265 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 860,000

4. ขุดลอกสระนํ�าเก่าภายในตําบลหนองนกแก้ว อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 10,824 ลูกบาศก์เมตร

2 แห่ง 359,800
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5. ขุดลอกสระนํ�า บริเวณไร่ นายสะอาด สุธรรม บริเวณถนนเทศบาล 6 ซอย 1 หมู่ที� 1 ชุมชน

บ้านชัฎตาหมื�น ตําบลหนองฝ้าย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

 6,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 280,800

8 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีตเพื�อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 5,271,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,271,500

1. ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที� 3 ตําบลลุ่มสุ่ม เชื�อมต่อ

 หมู่ที� 3 ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 1.757 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,271,500

9 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งนํ�าอําเภอท่ามะกา 7,410,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,410,000

1. ขุดลอกคลองระบายนํ�าสาธารณะ ตําบลหนองลาน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 98,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 7,410,000

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายสํานักสงฆ์พุรุ่งเรือง - ทุ่งฉาง 5,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,000,000

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสํานักสงฆ์พุรุ่งเรืองถึงทุ่งฉาง หมู่ที� 4 ตําบลศรีมงคล 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,000,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 37,180,000

1 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวจังหวัดกาญจนบุรี 10,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,000,000

2 โครงการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทยเพื�อการท่องเที�ยว 1,383,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,311,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 71,900

1. โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ�ว 1 เครื�อง 17,000

2. เครื�องเล่น DVD 1 เครือง 10,000

3. จอรับภาพ ขนาด 120 นิ�ว 1 เครื�อง 12,000

4. เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื�อง 32,900

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที�ยวจังหวัดกาญจนบุรี 1,846,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,846,000

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื�อนป้องกันตลิ�งแม่นํ�าแควใหญ่ 2,790,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,790,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื�อนป้องกันตลิ�งแม่นํ�าแควใหญ่ ข้างวัดทุ่งลาดหญ้า หมู่ที� 1 

ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 2,790,000

5 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งสวนสาธารณะแหล่งเที�ยวแม่นํ�าแควใหญ่ 7,017,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,017,500

1. ก่อสร้างบันไดทางลงแม่นํ�าเป็นแนวยาวบริเวณริมแม่นํ�าแควใหญ่ หมู่ที� 3 

ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 7,017,500

6 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสวนสาธารณะหนองบัวแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์

ริมแม่นํ�าแควใหญ่

2,889,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,889,000

1. ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัวบริเวณริมแม่นํ�าแควใหญ่ หมู่ที� 3 ตําบลหนองบัว 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 2,889,000

7 โครงการแก้ไขปัญหานํ�าเสียบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื�อส่งเสริมและ

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

1,886,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,886,400

1. ขุดลอกตะกอนของนํ�าเสียและเศษวัชพืชที�สะสมอยู่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระสังฆราช

ญาณสังวร ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 1,886,400

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลวงพ่อนิลประทานพรเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว 8,648,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,648,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์หลวงพ่อนิลประทานพร วัดเขาวงจินดาราม ตําบลบ่อพลอย

อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 8,648,000

9 โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 720,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 720,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 18,612,800

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ OTOP 9,228,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,228,800

2 โครงการส่งเสริมการจัดตลาดนัดการค้าชายแดนบริเวณบ้านพระเจดีย์สามองค์ 

อําเภอสังขละบุรี

808,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 808,000

3 โครงการส่งเสริมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ชายแดน บ้านพุนํ�าร้อน 6,076,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,076,000

4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื�อลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนระบบสหกรณ์

จังหวัดกาญจนบุรี

2,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,000,000

1. เครื�องผสมอาหารสําเร็จรูป 2 เครื�อง 400,000

2. เครื�องอัดไฮดรอลิค 2 เครื�อง 300,000

3. เครื�องสับวัตถุละเอียด 6 เครื�อง 300,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 11,756,100

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื�ออุตสาหกรรมและส่งออก 7,833,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,833,300

2 โครงการเพิ�มศักยภาพการท่องเที�ยวเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อําเภอพนมทวน 3,922,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,922,800

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ระดับตําบล ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 3,191,600

2. ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ตําบล (OTOP) ตําบลหนองโรง 

อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 731,200
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ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 22,997,200

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 22,997,200

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ�าเพื�อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 9,662,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,662,600

1. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าถนนเทศบาล 25 (ซอยหนองตาบ่ง) ตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 1.895 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,662,600

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมในพื�นที�อําเภอท่าม่วง 12,074,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,074,600

1. ซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ�) หมู่ที� 2 

ถึงหน้าวัดบ้านใหม่ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะทาง 0.540 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,484,800

2. ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 บ้านสระเศรษฐี (บริเวณชายเขา) 

ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,930,000

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 

ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 0.440 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,597,100

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 9 

บ้านกองเสามอญถึงหมู่ที� 14 บ้านหวังใหม่ ตําบลรางสาลี� อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะทาง 2.380 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,062,700

3 โครงการเกษตรเพื�ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตชด . 1,260,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,260,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 17,678,400

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 11,883,000

1 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ตามแนวพระราชปรัชญา 1,993,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,993,000

1. ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 1,993,000

2 โครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 7,390,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,390,000

1. ปลูกฟื�นฟูสภาพป่าต้นนํ�าเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ หมู่ที� 1 ตําบลปิล๊อก

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1000 ไร่ 3,800,000

2. ปลูกหวาย ณ สวนป่าสะพานลาว หมู่ที� 2 ตําบลสหกรณ์นิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี

500 ไร่ 1,750,000

3. เพาะชํากล้าไม้ป่า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 550000 กล้า 1,840,000

3 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

2,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,250,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 250,000

1. ก่อสร้างอาคารสําหรับเก็บรวบรวมขยะอันตราย บริเวณระบบบําบัดนํ�าเสียเทศบาลเมือง

กาญจนบุรี ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 250,000
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2 อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 5,795,400

1 โครงการส่งเสริมการนําพลังงานทดแทนมาใช้ในครัวเรือนและในกระบวนการผลิตของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร

5,795,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,295,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,500,000

1. ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก 5 แห่ง 2,000,000

2. ก่อสร้างระบบประปาสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง 1,500,000

3. ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 1 แห่ง 1,000,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 5,823,000

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 4,605,000

1 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนาน เพื�อส่งเสริมการค้าชายแดน 2,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,000

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพด้านความมั�นคง จังหวัดกาญจนบุรี 1,755,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,755,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 1,218,000

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกปลอดภัยแก่

ประชาชนและบุคคลสําคัญ

1,218,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,218,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ 

รายการเครื�องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

1 เครื�อง 900,000

2. คีม Leatherman MUT EOD 5 อัน 30,000

3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ 

รายการเสื�อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A

6 ตัว 288,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดนครปฐม 216,390,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 68,635,700

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 31,444,500

1 โครงการเพิ�มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที�ยวจังหวัดนครปฐม 31,444,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,055,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,389,500

1. ก่อสร้างโครงหลังคาที�พักนักท่องเที�ยวริมเขื�อนแม่นํ�านครชัยศรี (ตลาดนํ�าวัดลานตากฟ้า) 1 แห่ง 512,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดลานตากฟ้า ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 1,170,000

3. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัดพะเนียงแตก ตําบลมาบแค อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 3,447,500
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4. ก่อสร้างห้องนํ�าบริเวณวัดไผ่ล้อม ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 2,500,000

5. ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ลาวครั�ง หมู่ที� 5 ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม

1 แห่ง 2,000,000

6. ก่อสร้างแพลอยนํ�าบริเวณหน้าวัดลานตากฟ้า ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม

2 แห่ง 2,000,000

7. ติดตั�งนํ�าพุพร้อมทุ่นลอยนํ�าริมท่านํ�าหน้าวัดลานตากฟ้า ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 560,000

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดไร่ขิง ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 4,200,000

9. ก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณถนนสายไร่ขิง – ทรงคะนอง และบริเวณซอยท่าเกษตร-

บางเตย ซอย 2 หมู่ที� 4 , หมู่ที� 5 และ หมู่ที� 7 ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 4,800,000

10. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งที�พักโฮมเสตย์ ตลาดนํ�าคลองจินดา ตําบลคลองจินดา 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 200,000

11. ก่อสร้างที�พักแบบโฮมเสตย์ ตลาดนํ�าคลองจินดา ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม

5 แห่ง 1,800,000

12. ก่อสร้างแพท่าเทียบเรือ ตลาดนํ�าคลองจินดา ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม

1 แห่ง 300,000

13. ก่อสร้างศาลาที�พักนักท่องเที�ยวจุดขึ�นลงริมนํ�า ตลาดนํ�าคลองจินดา ตําบลคลองจินดา  

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 450,000

14. รถจักรยานนํ�า 2 คัน 100,000

15. เรือหางยาว พร้อมเครื�องยนต์ 80 แรงม้า 2 ลํา 350,000

16. กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมชุดควบคุม 16 ชุด 2,000,000

2 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 11,893,200

1 โครงการขยายตลาดสินค้าที�มีศักยภาพของจังหวัดนครปฐมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน + 6

2,906,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,906,900

2 โครงการนครปฐม EXPO 2016 6,165,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,165,300

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดเนื�อโคขุนของสหกรณ์ 2,821,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,821,000

1. รถยนต์ 10 ล้อ บรรทุกห้องเย็นพร้อมเครื�องทําความเย็น 1 คัน 2,821,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 25,298,000

1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื�อเพิ�มมูลค่าและยกระดับ

รายได้เกษตรกร

7,380,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 43,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,337,000

1. เครื�องผลิตนํ�าดื�มพร้อมส่วนประกอบ 1 ชุด 1,777,000

2. ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3x3 เมตร 1 แห่ง 300,000
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3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ 

รายการเครื�องสีข้าวขนาดกําลังผลิต 3 - 5 ตันข้าวเปลือกต่อวัน พร้อมโรงคลุมโรงสี

ขนาด 80 ตารางเมตร

1 ชุด 2,000,000

4. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ 

รายการเครื�องสีข้าว

2 เครื�อง 1,560,000

5. รถตักข้าวขนาด 47 แรงม้า พร้อมบุ้งกี� 2 คัน 1,700,000

2 โครงการพัฒนาชาวนาเพื�อผลิตข้าวคุณภาพจังหวัดนครปฐม 4,081,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,081,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ OTOP เพื�อรองรับประชาคมอาเซียน 8,277,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,793,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,484,500

1. กล่องควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 8,100

2. ปรับปรุงและขยายศูนย์แสดงสินค้า OTOP อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 1,300,000

3. ตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ�นชัก 1 ตู้ 5,400

4. เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทียู 3 เครื�อง 99,000

5. เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน 13,000 บีทียู 1 เครื�อง 22,000

6. กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมชุดควบคุม 1 ชุด 50,000

4 โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื�อการบริโภคในประเทศและการส่งออก 5,559,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,277,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,281,800

1. ต่อเติมอาคาร ขนาด 4x20 เมตร 1 แห่ง 450,000

2. เครื�องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 12 เครื�อง 816,000

3. เครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลทั�วไป 1 ชุด 26,400

4. ชุดอ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลสชนิด 2 อ่าง 1 ชุด 6,000

5. เครื�องซีลผลิตภัณฑ์ 1 เครื�อง 50,000

6. เครื�องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU 1 เครื�อง 37,000

7. เครื�องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี 1 เครื�อง 21,600

8. เครื�องย่อยสลายผักตบชวา 12 เครื�อง 788,400

9. ชั�นสแตนเลส 5 ชั�น มีล้อเลื�อน 4 ชุด 86,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 107,932,900

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 90,012,900

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั�งศูนย์การเรียนรู้ประจําตําบลห้วยหมอนทอง 6,043,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,043,000

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ประจําตําบลห้วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน

จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 6,043,000

2 โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอําเภอสามพราน 2,176,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,176,900
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1. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเต่า หมู่ที� 5 ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง 738,800

2. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที� 1) บ้านสวนหลวง หมู่ที� 1 ตําบลสามพราน

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง 1,438,100

3 โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 56,889,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 56,889,100

1. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเสมียนตรา หมู่ที� 11 ตําบลบางภาษี

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,288,800

2. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายนํ�าทั�งสองข้าง สายบ้านบางเตย 

หมู่ที� 5 ตําบลถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.210 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,313,600

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดสรรเพชร - โรงเรียนนายร้อยตํารวจสาม

พราน หมู่ที� 6 ตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ระยะทาง 2.165 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,259,500

4. งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นฐ .3004 แยก ทล.346 - บ้านศาลายา ตําบลคลองโยง อําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 1,715,200

5. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทุ่งเจริญทอง 5 - ทุ่งเจริญทอง 7 ตําบล

กําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,680,700

6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเอกชัย 2 หมู่ที� 9 - หมู่ที� 12 

ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,998,000

7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตลาดเกาะแรต หมู่ที� 10 

ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,949,500

8. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายพุทธมณฑลสาย 8 - บ้านท่ายายโหมด

ตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,971,400

9. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานฝั�งซ้าย หมู่ที� 6 ,หมู่ที�

 9 และหมู่ที� 10 ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,712,400

4 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเครื�องทํานํ�าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 5,918,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 408,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,509,500

1. ระบบผลิตนํ�าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง 5,509,500

5 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่าเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต 15,897,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,897,600

1. ปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่า หมู่ที� 5 ตําบลห้วยพระ อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 15,897,600

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฉัตรทอง 1 หมู่ที� 12 

ตําบลทัพหลวง

3,088,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,088,000
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1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฉัตรทอง 1 หมู่ที� 12 ตําบลทัพหลวง อําเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.902 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,088,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 17,920,000

1 โครงการติดตั�งระบบการรักษาความปลอดภัยในพื�นที�อันตรายและจุดเสี�ยงของชุมชน (CCTV) 16,020,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,020,000

1. ระบบการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย 18 ชุด 16,020,000

2 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม

1,900,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,900,000

1. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเสาเหล็ก 44 ชุด 1,900,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 30,821,500

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 14,000,000

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและสิ�งกีดขวางทางนํ�าในลํา

นํ�าท่าจีนและคลองสาขา

14,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,000,000

1. เรือกําจัดผักตบชวาชนิดติดตั�งสายพานลําเลียง 1 ลํา 14,000,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16,821,500

1 โครงการบริหารจัดการนํ�าเพื�อการเกษตรกรรมและป้องกันอุทกภัย 12,821,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,821,500

1. ก่อสร้างคันกั�นนํ�าพร้อมวางท่อระบายนํ�าและบ่อพัก คสล . เลียบคลองเชื�อม

ตําบลวัดละมุด

1 แห่ง 3,329,300

2. ขุดลอกคลองระบายนํ�า กําจัดผักตบและวัชพืช สายคลองคูเมือง หมู่ที� 3 เชื�อม หมู่ที� 2

ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 1,922,700

3. ขุดลอกคลองระบายนํ�า สายท่าเรือ -บางพระ 9 , 1 , 2 , 15 และหมู่ที� 7 

ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 5,624,300

4. ขุดลอกคลองระบายนํ�า บ้านดอนขุนวิเศษ หมู่ที� 1 ตําบลห้วยหมอนทอง 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 1,945,200

2 โครงการระบบป้องกันนํ�าท่วมศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ระยะที� 2) เพื�อบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

4,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,000,000

1. ระบบป้องกันนํ�าท่วมศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม

1 ระบบ 4,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดราชบุรี 217,250,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 162,325,000
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1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 85,946,900

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อการท่องเที�ยว 30,555,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 30,555,200

1. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านบ่อคลึง ตําบลสวนผึ�ง 

อําเภอสวนผึ�งจังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,698,000

2. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านห้วยผาก ตําบลสวนผึ�ง 

อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,925,000

3. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านท่ากุลา หมู่ที� 7 ตําบลสวนผึ�ง อําเภอสวน

ผึ�ง จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,698,000

4. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายดงคริสต์ -หลังวัด ตําบลสวนผึ�ง 

อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,925,000

5. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทุ่งไม้แดง ตําบลสวนผึ�ง อําเภอสวนผึ�ง 

จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,925,000

6. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี 

ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,698,000

7. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านห้วยหนึ�ง ตําบลสวนผึ�ง 

อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 3,850,000

8. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ลานจุดชมวิวห้วยคอกหมู ตําบลตะนาวศรี อําเภอ

สวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,698,000

9. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง จุดชมวิวห้วยคอกหมู ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ�ง จังหวัด

ราชบุรี ระยะทาง 2.175 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,713,200

10. ก่อสร้างห้องนํ�าในแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 2,500,000

11. ติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที� 4 บ้านพุนํ�าร้อน ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 1,925,000

2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 32,331,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 32,331,900

1. ติดตั�งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายโรงเรียนสายธรรมจันทร์ -ท่าเกษตร 

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 2,400,000

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ สายบ้านด่านทับตะโก -บ้านลําทราย 

ตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 0.320 กิโลเมตร

1 สายทาง 750,900

3. ติดตั�งเสาไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง บริเวณถนนทางเข้าอ่างเก็บนํ�าห้วยไม้เต็ง หมู่ที� 2 ตําบล

นํ�าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,426,800

4. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองนํ�าทิ�ง หมู่ที� 2 ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง

จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 0.835 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,100,000

5. ปรับปรุงผิวจราจรถนนคู่ขนานถนนเพชรเกษมฝั�งตะวันออก หมู่ที� 3 4 และ 9 

ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 1.990 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,828,000

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน บ้านธรรมเสนใหม่ หมู่ที� 5 เชื�อมบ้าน

สมถะ หมู่ที� 6 ตําบลบางโตนด อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ระยะทาง 0.766 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,421,100
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7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานข้าม

คลองจอมประทัด หมู่ที� 5 ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

ระยะทาง 0.380 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,440,500

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 เชื�อม หมู่ที� 10 ตําบลแพงพวย

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,928,900

9. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง 788,400

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบลําห้วยอ่างทอง ถึงฝายนํ�าล้น 

หมู่ที� 2 ตําบลอ่างทอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,973,400

11. ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนมะกอก-บ้านห้วยสวนพลู หมู่ที� 6 ตําบลบ้านบึง อําเภอ

บ้านคา จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,273,900

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อขนถ่ายสินค้าเกษตร 23,059,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,059,800

1. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายบ้านท่าเรือ-บ้านไผ่ล้อม ตําบลบางป่า อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี ระยะทาง 6.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,909,100

2. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายสมจิตร เอี�ยมทรัพย์

หมู่ที� 5  ตําบลคุ้งพยอม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,951,400

3. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายบ้านเขาแร้ง-บ้านท่าขวาง ตําบลเขาแร้ง อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,909,100

4. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายบ้านหนองครก-บ้านหนองไก่เถื�อน ตําบลด่านทับตะโก 

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,909,100

5. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไชยอ้วน หมู่ที� 9 ตําบลป่าหวาย เชื�อมต่อ

เทศบาลตําบลป่าหวาย อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 0.775 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,947,500

6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหมืองตายัง – ดอนโบสถ์  หมู่ที� 10 ตําบล

วัดเพลง อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 0.370 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,063,100

7. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหมืองตายัง – ดอนโบสถ์ หมู่ที� 10 ตําบล

วัดเพลง อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 0.395 กิโลเมตร

1 สายทาง 911,800

8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 1 ตําบลวัดยางงาม อําเภอปากท่อ เชื�อม 

หมู่ที� 5 ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,575,600

9. ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ช่วงที� 3 สายหัวโพ-ไผ่แหลม หมู่ที� 4 ตําบลหัวโพ 

อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,818,700

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองชลประทานถึงบ้านพอเพียง หมู่ที� 8 

ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 0.625 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,550,100

11. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 3 บ้านหนองนํ�าใส ตําบลชําแระ

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

1 สายทาง 1,659,500

12. ปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที� 8 ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบรุี 

ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,854,800



95หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 27,314,500

1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยว 11,124,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 11,124,600

2 โครงการพัฒนาและฟื�นฟูแหล่งท่องเที�ยว 16,189,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 859,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,330,000

1. พัฒนาแหล่งนํ�าตกเก้าชั�น ระยะ 2 ตําบลสวนผึ�ง อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 10,000,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ทรงไทยวัดราษฎร์เจริญธรรม 

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,000,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์พื�นที�ทางเข้าอุทยานหินเขางู ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 3,000,000

4. บูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูเก๋งจีน วัดช่อมลม อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 1,330,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 42,497,000

1 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต 8,684,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,079,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,605,300

1. เครื�องต้มความดันไอนํ�า 2 เครื�อง 64,200

2. เครื�องนึ�งไอนํ�า 1 เครื�อง 450,000

3. รถยกพลังงานไฟฟ้า 1 เครื�อง 147,600

4. เครื�องบรรจุถุง 3 เครื�อง 176,600

5. ตู้กระจกโครงอลูมิเนียมขนาด 4 ฟุต สุง 145 ซม. แบบมีล้อเลื�อน 2 ตู้ 15,000

6. เตาอบแก๊ส 5 ท่อ 1 เตา 35,000

7. เครื�องผสมอาหารเอนกประสงค์ ขนาด 5 ลิตร 2 เครื�อง 13,000

8. เครื�องบรรจุอาหาร 1 เครื�อง 145,000

9. โต๊ะสแตนเลส 20 ตัว 150,000

10. ก่อสร้างอาคารผลิตและถนอมอาหาร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 

ตําบลคุ้งพยอม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

1 หลัง 1,482,100

11. ก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย อําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี

1 หลัง 1,926,800

2 โครงการพัฒนาระบบนํ�าเพื�อการผลิต 31,192,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 31,192,200

1. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าและระบายนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยสํานักไม้เต็ง ตําบลนํ�าพุ อําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 8,775,000

2. ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าชุมชนบ้านยางคู่ ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 2,437,500

3. ก่อสร้างฝายทดนํ�าโป่งกระทิงบนพร้อมขุดลอกลําห้วย ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัด

ราชบุรี

1 แห่ง 9,262,500

4. ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าชุมชนเขาขลุง ตําบลเขาขลุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 2,437,500
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5. ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าชุมชนด้านทับตะโก หมู่ที� 13 ตําบลด้านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี

1 แห่ง 2,437,500

6. ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าชุมชนเขาชะงุ้ม ตําบลเขาชะงุ้ม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 2,437,500

7. ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าชุมชนบ้านท่ายาง หมู่ที� 3 ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 2,437,500

8. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นแบบรถข้ามได้ หมู่ที� 4 บ้านหนองจอกบน ตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอ

บ้านคา จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 967,200

3 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าจังหวัดราชบุรี 2,620,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,620,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 3,814,400

1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ  มาตรฐานสินค้าและการตลาดสินค้าเชิงสร้างสรรค์ 3,814,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,814,400

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,752,200

1 โครงการเตรียมราชบุรีเพื�อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,752,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,752,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 13,874,400

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 11,096,200

1 โครงการพัฒนาระบบนํ�าเพื�อการอุปโภคบริโภค 5,707,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,707,900

1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมขนาด 1 ช่องทาง หมู่ที� 5 บ้านถํ�าหิน ตําบลสวนผึ�ง 

จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 2,941,200

2. ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที� 1 ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 2,766,700

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4,043,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,043,500

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาชุมชน 1,344,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,344,800

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 2,778,200

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 497,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 497,800

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมชุมชน 1,080,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,080,400

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ 1,200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,049,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 150,300

1. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 4 แห่ง 150,300

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 28,931,300

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 28,931,300

1 โครงการอนุรักษ์และฟื�นฟูแหล่งนํ�า 2,457,300
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,457,300

1. ขุดลอกลําห้วยท่าเคย หมู่ที� 7 เชื�อมต่อ หมู่ที� 6 ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา 

จังหวัดราชบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อนกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,914,200

2. ขุดลอกคลองหนองจอก ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 3,100 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 543,100

2 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองน่าอยู่ 24,524,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,524,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าแม่กลองบริเวณหน้าวัดราชคราม ตําบลคุ้งนํ�าวน อําเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 18,864,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู่ที� 4 ตําบลหนองกบ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 5,660,000

3 โครงการอนุรักษ์และฟื�นฟูพื�นที�ป่า 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ปลูกป่าในเขตอําเภอสวนผึ�ง อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง และอําเภอปากท่อ 

จังหวัดราชบุรี

500 ไร่ 1,950,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 3,120,000

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 3,120,000

1 โครงการบูรณาการเพื�อเสริมสร้างความมั�นคงภายในจังหวัดราชบุรี 1,550,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,550,000

2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ 1,570,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,570,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดสุพรรณบุรี 250,980,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 196,806,800

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 155,108,200

1 โครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจร ของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี 29,311,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,311,800

1. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติดคอนกรีต หมู่ที� 3 ตําบลองครักษ์ อําเภอบางปลาม้าผิว

จราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,780,400

2. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติดคอนกรีต หมู่ที� 4 ตําบลตลิ�งชัน 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,780,400

3. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติดคอนกรีต หมู่ที� 2 ตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย์ ผิว

จราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,751,000

2 โครงการปรับปรุงถนนเพื�อขนส่งสินค้าทางการเกษตรอําเภอศรีประจันต์ 9,386,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,386,000
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1. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 , 3 ตําบลปลายนา 

อําเภอศรีประจันต์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,458,000

2. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 ตําบลปลายนา 

อําเภอศรีประจันต์ ช่วงที� 1ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 1.945 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,952,000

3. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 ตําบลปลายนา 

อําเภอศรีประจันต์ ช่วงที� 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 1.320 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,976,000

3 โครงการปรับปรุงและฟื�นฟูแหล่งนํ�าสาธารณประโยชน์อําเภอศรีประจันต์ 3,139,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,139,500

1. ขุดลอกดินตะกอนดินคลอง ร.2 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที� 1,2,3,6  ตําบลปลายนา 

อําเภอศรีประจันต์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 91,639 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,139,500

4 โครงการก่อสร้างคันกั�นนํ�าและยกระดับถนนอําเภอสองพี�น้อง 6,487,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,487,600

1. ก่อสร้างคันกั�นนํ�ายกระดับถนนดินบดอัดแน่นพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที� 2,

หมู่ที� 7 ตําบลบางเลน อําเภอสองพี�น้อง ผิวกว้าง 4.00 เมตร ฐานกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 

2.930 กิโลเมตร สูง 0.50 เมตร และลงหินคลุก ผิวกว้าง 4.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.930 กิโลเมตร

1 แห่ง 6,487,600

5 โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกอําเภอดอนเจดีย์ 8,805,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,805,500

1. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที� 2 ตําบลหนองสาหร่าย 

อําเภอดอนเจดีย์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.183 กิโลเมตร หรือ

พื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,732 ตารางเมตร

1 สายทาง 3,144,000

2. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที� 4 ตําบลหนองสาหร่าย 

อําเภอดอนเจดีย์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 0.410 กิโลเมตรหรือ

พื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร

1 สายทาง 972,200

3. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที� 5 ตําบลหนองสาหร่าย 

อําเภอดอนเจดีย์ ช่วงที� 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ช่วงที� 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร

1 สายทาง 4,689,300

6 โครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจรอําเภอศรีประจันต์ 19,570,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,570,600

1. ซ่อมสร้างผิวทาง Asphalt Contrete สพ.1011 หมู่ที� 4 - หมู่ที� 7 ตําบลวังนํ�าซับ อําเภอศรี

ประจันต์ กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,770,600

2. ซ่อมสร้างผิวทาง Asphalt Contrete สพ.4247 หมู่ที� 3 หมู่ที� 7 และหมู่ที� 4 

ตําบลวังนํ�าซับ อําเภอศรีประจันต์ กว้าง 6.10 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,800,000

7 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรอําเภอหนองหญ้าไซ 5,647,600
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,647,600

1. ก่อสร้าง (เปลี�ยน) ท่อลอดถนน (ตามแบบมาตรฐาน ทช.) บ้านทุ่งไม้งาม หมู่ที� 3  ตําบล

หนองราชวัตร อําเภอหนองหญ้าไซ ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.10 x 2.10 เมตร 

ยาว 14.00 เมตร

1 แห่ง 1,108,400

2. ก่อสร้าง (เปลี�ยน) ท่อลอดถนน (ตามแบบมาตรฐาน ทช.) บ้านหนองโก หมู่ที� 3  

ตําบลหนองราชวัตร อําเภอหนองหญ้าไซ ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.10 x 2.10 เมตร 

ยาว 14.00 เมตร

1 แห่ง 1,108,400

3. ก่อสร้าง (เปลี�ยน) ท่อลอดถนน (ตามแบบมาตรฐาน ทช.) บ้านหนองระว้าง หมู่ที� 5 ตําบล

หนองราชวัตร อําเภอหนองหญ้าไซ ขนาด 1 ช่อง กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร 

ยาว 21.00 เมตร

1 แห่ง 554,100

4. ก่อสร้าง (เปลี�ยน) ท่อลอดถนน (ตามแบบมาตรฐาน ทช.) บ้านหนองทราย หมู่ที� 3  ตําบล

หนองราชวัตร อําเภอหนองหญ้าไซ ขนาด 1 ช่อง กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร

ยาว 22.00 เมตร

1 แห่ง 659,900

5. ก่อสร้าง (เปลี�ยน) ท่อลอดถนน (ตามแบบมาตรฐาน ทล.) บ้านหนองกระอิฐ 

หมู่ที� 6 ตําบลทัพหลวง อําเภอหนองหญ้าไซ ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.10 x 2.10 เมตร 

ยาว 14.00 เมตร

1 แห่ง 1,108,400

6. ก่อสร้าง (เปลี�ยน) ท่อลอดถนน (ตามแบบมาตรฐาน ทล.) บ้านดงปอแดง หมู่ที� 18 ตําบล

หนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.10 x 2.10 เมตร 

ยาว 14.00 เมตร

1 แห่ง 1,108,400

8 โครงการปรับปรุงถนนเพื�อขนส่งสินค้าทางการเกษตรอําเภอเดิมบางนางบวช 18,961,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 18,961,100

1. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ่อกรุ - ทับละคร  หมู่ที� 6 - หมู่ที� 9

 ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบางนางบวช ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร พร้อมไหล่ทาง 

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,920,000

2. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง cape seal สายหนองปอ-อกเต่า-โปร่งค่า หมู่ที� 3 ตําบล

หนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบางนางบวช ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร 

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,920,000

3. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านสามเอก - บ้านหนองบอน หมู่ที�

 5 - หมู่ที� 10 ตําบลโคกช้าง อําเภอเดิมบางนางบวช ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 7.00 เมตร พร้อมไหล่ทาง ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,800,000

4. ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล.สายบ้านหัวเขา หมู่ที� 6 ตําบลหัวเขา 

อําเภอเดิมบางนางบวช พร้อมไหล่ทาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.466 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,864 ตารางเมตร

1 สายทาง 1,321,100

9 โครงการปรับปรุงถนนเพื�อขนส่งสินค้าทางการเกษตรอําเภอบางปลาม้า 22,891,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 22,891,200

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  หมู่ที� 10 ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า 

หนา 0.05 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร 

มีพื�นที�ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร

1 สายทาง 5,339,700
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2. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที� 5 ตําบลสาลี อําเภอบางปลาม้า 

หนา 0.05 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี�ย 0.25 เมตร

ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร มีพื�นที�ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร

1 สายทาง 9,781,000

3. ขยายถนนดินยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที� 2 ตําบลองครักษ์ 

อําเภอบางปลาม้า ช่วงที� 1 ขยายถนนเสริมดินยกระดับไหล่ทาง พร้อมลงหินคลุก 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.670 กิโลเมตร ช่วงที� 2 

ขยายถนนเสริมดินยกระดับ 1.20 เมตร  พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 6.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,770,500

10 โครงการปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานอําเภอด่านช้าง 12,426,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,426,000

1. ปรับปรุงให้เป็นถนน ค.ส.ล. หมู่ที� 1 ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง ช่วงที� 1 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.325 กิโลเมตร หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุก

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื�นที� ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร

1 สายทาง 1,262,000

2. ปรับปรุงถนนให้เป็นถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง ช่วงที� 2 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.530 กิโลเมตร หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุก

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื�นที� ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร

1 สายทาง 2,057,900

3. ปรับปรุงถนนให้เป็นถนน ค.ส.ล. หมู่ที� 1 ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง ช่วงที� 3 

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.540 กิโลเมตร หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุก

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื�นที� ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร

1 สายทาง 2,096,800

4. ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง ขนาด

ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 

พื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

1 สายทาง 2,450,000

5. ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลากระดี� - บ้านหินลาด 

หมู่ที� 2 ตําบลนิคมกระเสียว อําเภอด่านช้าง ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 1.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พื�นที�ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

1 สายทาง 3,023,300

6. ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลวังคัน อําเภอด่านช้าง ขนาด

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี�ย 0 - 0.15 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื�นที�ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

1 สายทาง 1,536,000

11 โครงการปรับปรุงถนนเพื�อขนส่งสินค้าทางการเกษตรอําเภอสามชุก 4,165,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,165,200

1. ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 1 บ้านทุ่งใหญ่ 

ตําบลวังลึก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

หนา 0.05 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม  1.100 กิโลเมตร  

หรือมีพื�นที�ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร

1 สายทาง 1,969,400

2. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที� 3 ตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก 

ถนนรอบบึงหนองพง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2.500 กิโลเมตร 

คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 750 ลบ.ม.

1 สายทาง 235,800
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3. ปรับปรุงถนนให้เป็นถนน คสล. หมู่ที� 1 ตําบลบ้านสระ อําเภอสามชุก 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15  ความยาวรวม 1.00 กิโลเมตร 

หรือมีพื�นที� คสล. ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

1 สายทาง 1,960,000

12 โครงการปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานอําเภอสองพี�น้อง 4,555,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,555,100

1. ยกระดับถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี�ยหมู่ที� 4 ตําบลบางเลน อําเภอสองพี�น้อง กว้าง 

4.00 เมตร ฐานกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี�ย 1.00 เมตร ยาว 1.690 กิโลเมตร พร้อมลงหินคลุก

พร้อมปรับเกลี�ย

1 สายทาง 1,903,200

2. ยกระดับถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี�ย หมู่ที� 7 ตําบลบางเลน อําเภอสองพี�น้อง กว้าง 

4.00 เมตร ฐานกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี�ย 0.50 เมตร ยาว 950 เมตร  พร้อมลงหินคลุก

พร้อมปรับเกลี�ย

1 สายทาง 789,900

3. ปรับปรุงถนนข้ามคลองบางศาลเจ้า หมู่ที� 3 บ้านกลาง ตําบลต้นตาล  อําเภอสองพี�น้องช่วงที�

 1 ฐานกว้างเฉลี�ย 12.00 เมตร ผิวบนกว้างเฉลี�ย 8.00 เมตร สูงเฉลี�ย 4.00 เมตรความยาว 40

 เมตร ช่วงที� 2 ฐานกว้างเฉลี�ย 6.00 เมตร ผิวบนกว้าง 4.00 เมตร 

สูงเฉลี�ย 0.80 เมตร ความยาว 635 เมตร

1 แห่ง 1,862,000

13 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเภาทลาย บ้านคลองขุดใหม่ หมู่ 6 ตําบล

บางตะเคียน อําเภอสองพี�น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

6,821,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,821,000

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองเภาทลาย บ้านคลองขุดใหม่ หมู่ 6  ตําบล

บางตะเคียน อําเภอสองพี�น้อง

1 แห่ง 6,821,000

14 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลาดพลี บ้านลาดพลี หมู่ 4 

ตําบลเลน อําเภอสองพี�น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2,940,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,940,000

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลาดพลี บ้านลาดพลี หมู่ 4

ตําบลบางเลน  อําเภอสองพี�น้อง

1 แห่ง 2,940,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 31,074,600

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง อําเภออู่ทอง 26,640,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,640,000

1. ปรับปรุงและเสริมรั�วสนามกีฬาประจําอําเภออู่ทอง พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที� 9

ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง

1 แห่ง 3,500,000

2. ปรับปรุงถนนดินเดิมเป็นถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัด ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 

หมู่ที� 1 และหมู่ที� 9 ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง

1 สายทาง 2,940,000

3. ปรับปรุงสระเก็บนํ�าหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม พร้อมระบบนํ�าเข้า -นํ�าออก หมู่ที� 1 

ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง

1 แห่ง 2,940,000

4. ก่อสร้างห้องนํ�าสาธารณะหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม พร้อมขยายเขตไฟฟ้า -ประปา 

หมู่ที� 1 ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง

1 แห่ง 1,960,000

5. ก่อสร้างระบบระบายนํ�าหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม หมู่ที� 1 ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง 1 แห่ง 2,940,000

6. ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ หมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม หมู่ที� 1 ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง 1 แห่ง 500,000
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7. ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม หมู่ที� 1 ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง 1 แห่ง 1,000,000

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปลูกต้นไม้หมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม หมู่ที� 1 ตําบลอู่ทอง 

อําเภออู่ทอง

1 แห่ง 2,000,000

9. ก่อสร้างป้ายประตูทางเข้าเมืองโบราณอู่ทอง จุดที� 1 หมู่ที� 4 และหมู่ที� 8 ตําบลอู่ทอง และ

จุดที� 2 หมู่ที� 3 ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง

2 แห่ง 2,000,000

10. ปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 16.00 เมตร 

ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร หมู่ที� 9 ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง

1 สายทาง 6,860,000

2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเชิงเกษตร สวนสวรรค์สุพรรณบุรี 4,434,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,434,600

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 10,624,000

1 โครงการเพิ�มผลผลิตสัตว์นํ�าพื�นเมืองในแหล่งนํ�าจังหวัดสุพรรณบุรี 7,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,000,000

2 โครงการเพิ�มขนาดกําลังส่งกระแสไฟฟ้าในเขตพื�นที�อําเภอหนองหญ้าไซ 3,624,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,624,000

1. เพิ�มขนาดกําลังไฟฟ้า ม .8 วัดหนองพงษ์เจริญสุข ต.แจงงาม  ปริมาณแรงสูง 0.55 (วงจร-

กม) ปริมาณแรงตํ�า 1.00 (วงจร-กม) หม้อแปลงขนาด 50 (KVA) จํานวน 1 หม้อ เสา ขนาด 9

 เมตร จํานวน 1 ต้น เสา ขนาด 12 เมตร  จํานวน 12 ต้น

1 แห่ง 819,300

2. เพิ�มขนาดกําลังไฟฟ้า ม. 9 บ้านฟาร์มหมู คลุกพัฒนา ต.ทัพหลวงหม้อแปลง

ขนาด 30(KVA) จํานวน 2 หม้อ  เสา 8 เมตร จํานวน 1 ต้น

1 แห่ง 410,700

3. เพิ�มขนาดกําลังไฟฟ้า ม .9 บ้านผู้ใหญ่เสริม คลุกพัฒนา ต.ทัพหลวงปริมาณแรงสูง 

0.36 (วงจร – กม) ปริมาณแรงตํ�า 2.22 (วงจร-กม) หม้อแปลงขนาด 30(KVA) 

จํานวน3 หม้อ เสา 12 เมตร จํานวน 14 ต้น

1 แห่ง 805,100

4. เพิ�มขนาดกําลังไฟฟ้า ม .9  หนองเด่น (ดอนกระเบื�อง) ต.ทัพหลวงปริมาณแรงสูง 0.40 

(วงจร – กม) ปริมาณแรงตํ�า 0.02 (วงจร-กม) หม้อแปลงขนาด 30(KVA) 

จํานวน 2 หม้อ เสา 12 เมตร จํานวน 11 ต้น

1 แห่ง 408,400

5. เพิ�มขนาดกําลังไฟฟ้า สะอาด ม .5 บ้านทุ่งนาดี ต.หนองขามปริมาณแรงสูง 0.32  

(วงจร – กม) ปริมาณแรงตํ�า 1.02 (วงจร-กม) หม้อแปลงขนาด 50(KVA) 

จํานวน 1 หม้อ เสา 12 เมตร จํานวน 11 ต้น

1 แห่ง 678,500

6. เพิ�มขนาดกําลังไฟฟ้า ทางเข้าวัดราษฎร์บํารุง ม .7 ต.หนองขาม ปริมาณแรงตํ�า 1.64 (วงจร-

กม) หม้อแปลงขนาด 50(KVA) จํานวน 1 หม้อ เสา 8 เมตร จํานวน 1 ต้น

1 แห่ง 253,300

7. เพิ�มขนาดกําลังไฟฟ้า ม .8 บ้านหนองฝ้ายแดง  ต.หนองโพธิ� หม้อแปลงขนาด 50(KVA) 

จํานวน 1 หม้อ เสา 12 เมตร จํานวน 1 ต้น

1 แห่ง 121,500

8. เพิ�มขนาดกําลังไฟฟ้า บริเวณบ้านน้อย หมู่ที� 4 ตําบลหนองโพธิ� อําเภอหนองหญ้าไซ หม้อ

แปลงขนาด 50(KVA) จํานวน 1 หม้อ เสา 12 เมตร จํานวน 1 ต้น

1 แห่ง 127,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 41,723,400

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 29,602,400

1 โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีสุพรรณ) 5,426,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,426,900
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2 โครงการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั�งที� 32 (พ.ศ. 2559) ณ 

จังหวัดสุพรรณบุรี

17,100,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 17,100,000

3 โครงการเชิดชูเกียรติคุณความดีพ่อตัวอย่างและแม่ดีเด่น 200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 200,000

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื�อคืนความสุขให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี 6,875,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,875,500

2 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 12,121,000

1 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื�อการท่องเที�ยวจังหวัดสุพรรณบุรี 12,121,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,121,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 3,450,000

1 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 3,450,000

1 โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 3,450,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,450,000

1. เรือพอนทูนพร้อมระบบไฮดรอลิคปักเสา สามารถบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 

25,000 กิโลกรัม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 

สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

1 ลํา 3,450,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 181,532,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,686,300

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 74,714,100

1 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 43,197,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 43,197,800

1. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรลาดยางแบบสเลอรี�ซีล สายโป่งแดง - เหมืองแร่ ระยะทาง 

3,700.00 เมตร ม.3 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 5,372,500

2. ปรับปรุงถนน คสล.สายโรงสีข้าว - บ้านห้วยแล้ง ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 

980.00 เมตร ม.4,ม.2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 3,406,100

3. ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงฝายท่อลอดหุบหนองเตย - รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน 

ยาว 1,200.00 เมตร ม.4 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 4,497,200

4. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลักตําบล ช่วงปากซอย 1,4 ม.5 ถึงบ้านตาเวก 

ยาว 710.00 เมตร ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 2,372,000

5. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายทางหลักบริเวณ ม.9 บ้านภูหลวง - ม.12 

บ้านทรายทอง ยาว 1,000.00 เมตร ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 4,889,000

6. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกระทุ่ม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ม.1 

ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 3,440,500
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7. ก่อสร้างท่อลอดข้ามลําห้วยป่าหมากพร้อมหูช้าง (ห้วยที� 2) ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.

ประจวบคีรีขันธ์

1 แห่ง 1,729,100

8. ก่อสร้างท่อลอดข้ามลําห้วยป่าหมากพร้อมหูช้าง (ช่วงที� 3) ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.

ประจวบคีรีขันธ์

1 แห่ง 1,262,200

9. ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบกะพง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร ม.4 ต.ไชยราช อ.

บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 2,637,700

10. ก่อสร้างถนน คสล.สายด่านสะท้อน - หินดาษ ระยะทาง 855.00 เมตร 

กว้าง 5.00 เมตร ม.6 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 2,663,900

11. ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางหวาย - ด่านสิงขร ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. 

ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 ม. ระยะทาง 2.000 กม. ม.3 ต.คลองวาฬ 

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 6,038,000

12. ก่อสร้าง ถนน คสล.สายนาธง ยาว 700.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ม.1 

บ.ดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 1,956,200

13. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายหัวเกาะ กว้าง 9.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร ม.10,ม.11 ต.

กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 2,933,400

2 โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26,928,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,928,200

1. ปรับปรุงถนนเลียบอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางดําเนินการ 2.750 กม. 

ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 แห่ง 8,000,000

2. ปรับปรุงซ่อมแซ่มถนน คสล. สายนํ�าตกไทรคู่ ความยาว 2,000.00 ม. ต.ทองมงคล 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 5,532,300

3. ปรับปรุงถนนสายปข.5062 เชื�อมถนนทต.หนองพลับ(กม.ที� 1.740) - นํ�าตกป่าละอู 

ระยะทางดําเนินการ 2.000 กม. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 6,551,300

4. ปรับปรุงถนนสายปข.1044 แยกทล.4- บ.หนองขนาน ระยะทางดําเนินการ 2.000 กม. อ.

เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 เส้นทาง 6,844,600

3 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร 4,588,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,588,100

1. ก่อสร้างระบบท่อส่งนํ�าสายหลักพร้อมจุดจ่ายนํ�าและอาคาร หมู่ที� 5 ต.หนองตาแต้ม 

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 แห่ง 2,925,000

2. ก่อสร้างระบบประปาถังเก็บนํ�าทรงแชมเปญ ม .7 บ้านทุ่งไทร ตําบลบางสะพาน 

อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 แห่ง 688,100

3. ขุดลอกแก้มลิงกักเก็บนํ�า เพื�อการอุปโภค -บริโภค ม.3 - ม.12 ตําบลบึงนคร 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10 แห่ง 975,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 29,905,900

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญกรรมในแหล่งท่องเที�ยว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ 2,000,000
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2 โครงการศูนย์บริการสินค้าและอาหารนักท่องเที�ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4,925,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,925,300

1. เก้าอี�สแตนเลส 240 ตัว 186,000

2. โต๊ะแสตนเลส 60 ตัว 418,600

3. ก่อสร้างศูนย์บริการสินค้าและอาหารนักท่องเที�ยวภายในอุทยานวิทยาศาตร์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

1 หลัง 4,320,700

3 โครงการจัดแสดงนิทรรรศการถาวรและพื�นที�บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 

5 รอบ 2 เมษายน 2558

16,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,000,000

1. ค่าปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรรศการถาวรและพื�นที�บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

1 แห่ง 16,000,000

4 โครงการท่องเที�ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว 4,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,000,000

5 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Road Show) 999,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 999,800

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที�ยว 980,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 980,800

7 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนการท่องเที�ยว 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 2,400,000

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มจากนํ�ามะพร้าว 400,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 400,000

2 โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากมะพร้าว สับปะรด สินค้าเกษตร

อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล

1,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,000,000

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,750,000

1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณตลาดชายแดนสิงขร 6,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,000,000

1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณตลาดชายแดนสิงขร ต .คลองวาฬ อ.เมือง 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 แห่ง 6,000,000

2 โครงการเชื�อมความสัมพันธ์และเปิดตลาดการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 740,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 260,000

3 โครงการพัฒนาเพื�อรองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขรขึ�นเป็น

จุดผ่านแดนถาวร

1,000,000



106หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

4 โครงการพัฒนาบุคลากรในพื�นที�ด้านภาษาเมียนมาร์เพื�อการปฏิบัติงาน 750,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 750,000

5 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 16,916,300

1 โครงการส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสดเพื�อการบริโภคและส่งออก 3,159,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,159,800

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000

4 โครงการส่งเสริมมาตรฐานผู้ให้บริการด้านสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1,078,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,078,300

5 โครงการส่งเสริมเพิ�มรายได้และลดต้นทุนการผลิตยางพาราและปาล์มนํ�ามัน 959,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 959,900

6 โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื�องสําอางจากมะพร้าว 400,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 400,000

1. ค่าจ้างที�ปรึกษาศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื�องสําอางจากมะพร้าว 1 400,000

7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 841,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 841,300

8 โครงการพัฒนาที�ดินเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 999,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 999,800

9 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมง ด้วยการใช้พลังงานทดแทนจาก

เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก สําหรับวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 

และประมงรายย่อย

500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 80,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 420,000

1. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก 10 เครื�อง 120,000

2. เครื�องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม 2 เครื�อง 300,000

10 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP 2,356,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,356,000

11 โครงการบริหารจัดการพื�นที�เกษตรกรรม (Zoning) 981,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 981,900

12 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 950,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 950,000

13 โครงการส่งเสริมการเพาะสัตว์นํ�าสายพันธุ์ที�มีคุณภาพสูง 1,689,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,689,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 9,599,400

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,962,000
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1 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1,300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,300,000

2 โครงการเคาะประตูดูแลคุณภาพชีวิต 200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 200,000

3 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 520,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 520,000

4 โครงการเพิ�มศักยภาพการเข้าถึงบริการป้องกันและควบคุมโรคในพื�นที�ชายแดน 390,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 390,000

5 โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ภาคีเครือข่ายภารกิจด้านประชาคม สังคม 

และวัฒนธรรมอาเซียน

552,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 552,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 4,947,400

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี�ยงในเยาวชนตามหลักการ โครงการ To be 

Number One

999,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 999,200

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว เพื�อเป็นการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์

768,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 768,000

3 โครงการเข้าค่ายบําบัดฟื�นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง 

ฝ่ายปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 800,000

4 โครงการเพิ�มศักยภาพเพื�อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชายแดนตอนใน 960,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 960,000

5 โครงการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด 835,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 835,500

6 โครงการตรวจการณ์และตรวจพื�นที�ภูมิประเทศเพื�อความมั�นคง 584,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 33,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 551,000

1. ชุดเครื�องบินบังคับ 1 ชุด 95,000

2. รถจักรยานยนต์ (วิบาก) ขนาด 250 ซีซ.ี 3 คัน 456,000

3 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1,690,000

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 590,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 590,000

2 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หมู่บ้านรักษาศีล 5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 300,000

3 โครงการลานแลกเปลี�ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื�อนบ้าน (ณ ด่านสิงขร) 800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 800,000
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ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 30,246,900

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 4,587,900

1 โครงการขุดลอกเปิดทางนํ�าธรรมชาติ 2,535,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,535,000

1. ขุดลอกลําห้วยหัวเขาน้อยหุบตาเปล่ง พร้อมฝายนํ�าล้น คสล .ขนาดกว้างเฉลี�ย 21 

ม. ยาว 25 ม. หมู่ 6 บ้านหนองกระทิง  ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 แห่ง 1,950,000

2. ขุดลอกเปิดทางนํ�าห้วยลงที�ทุ่งสามร้อยยอด หมู่ 2 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 แห่ง 585,000

2 โครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 1,053,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 18,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,035,000

1. ค่าเพาะกล้าไม้ และปลูกป่า 120000 กล้า 1,035,000

3 โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 999,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 999,900

2 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากลายทางชีวภาพ 659,000

1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์สําหรับครัวเรือน 659,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 659,000

3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15,000,000

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั�งทะเลอ่าวไทยฝั�งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้าง

เขื�อนป้องชายฝั�งทะเลชายหาดอ่าวน้อย ระยะที� 1

15,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,000,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันชายฝั�งทะเลชายหาดอ่าวน้อย (บริเวณวัดอ่าวน้อย) ตําบลอ่าวน้อย 

อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 300 เมตร

1 แห่ง 15,000,000

4 ควบคุมมลพิษ 10,000,000

1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรตามแนวพระราชดําริระดับ

หมู่บ้าน(Zero Waste Project)

10,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 200,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,800,000

1. สายพานคัดแยกขยะรีไซเคิล 1 เส้น 670,000

2. เครื�องแยกสารอินทรีย์ด้วยแรงเหวี�ยง 1 เครื�อง 430,000

3. ระบบหมักก๊าซชีวภาพ 1 ระบบ 1,980,000

4. ระบบล้างพลาสติกรีไซเคิล 1 ระบบ 654,000

5. ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 ระบบ 723,000

6. ระบบผลิตถ่านจากเศษไม้ 1 ระบบ 365,000

7. ระบบผลิตก๊าซเชื�อเพลิงจากถ่าน 1 ระบบ 642,000

8. ระบบผลิตนํ�ามันจากเศษพลาสติกและยาง 1 ระบบ 3,856,000

9. เครื�องบดย่อยกิ�งไม้ 1 เครื�อง 230,000
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10. เครื�องอัดก้อนวัสดุ 1 เครื�อง 250,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดเพชรบุรี 198,226,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 124,680,800

1 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 5,714,700

1 เพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสับปะรด 3,104,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,104,300

2 ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) ให้สอดคล้องกับพื�นที�และ

ความต้องการของตลาด

1,146,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,146,900

3 เชื�อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ตาลโตนดและของดีเมืองเพชร 885,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 885,000

4 ส่งเสริมและเชื�อมโยงการตลาดเกลือทะเล 578,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 578,500

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 47,594,500

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวจังหวัดเพชรบุรี 35,941,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 35,941,700

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement In-place 

recycling) สายบ้านทุ่งโป่ง ระยะทาง 1,590 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร (กิโลเมตรที� 0+000-1+590) หมู่ที� 8 ตําบลกลัดหลวง 

อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 6,355,700

2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนภูมิเวท ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดหนา 0.04 เมตร 

ผิวจราจรกว้างรวมรางวี 7.00 - 8.00 เมตร ยาวรวม 1,002.00 เมตร พร้อมท่อระบายนํ�า และ

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง 12,095,400

3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พบ 4030 แยกทางหลวงหมายเลข3432 -

นํ�าตกทอทิพย์ ระยะทาง 2.280 กิโลเมตร ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง 10,354,900

4. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านวังนางนวล) หมู่ที� 1 

บ้านแก่งกระจานทางเข้า หมู่ที� 6 บ้านวังนางนวล ตําบลแก่งกระจานงานซ่อมสร้าง

ระยะทาง 0.723 กิโลเมตร งานเสริมผิวระยะทาง 0.280 กิโลเมตร  

รวมระยะทาง 1.003 กิโลเมตร

1 แห่ง 5,157,900

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หมู่ที� 3 

บ้านมะขามโพรง ตําบลพุสวรรค์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุุรี

1 แห่ง 1,977,800

2 เทศกาลดนตรีแจ๊ส พระราชวังรามราชนิเวศน์ Ramrachaniwet Palace JAZZ 900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 900,000
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3 โครงการปรังปรุงสะพานแขวนเดิมพร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบสะพานแขวน และซ่อมแซมพร้อม

สาธารณูปโภคบ้านพักบนเกาะสะแกวัลย์และปรับปรุงภูมิทัศน์

5,844,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,844,800

1. ปรับปรุงถนน ลานจอดรถ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานแขวนอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน

1 แห่ง 5,844,800

4 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี -

เมืองเพชร ประจําปีงบประมาณ 2559

4,908,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,908,000

3 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 71,371,600

1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื�อเชื�อมโยงเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี 71,371,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 71,371,600

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร พร้อมฝังท่อ

3 จุด จุด ละ 8 ท่อน ท่อขนาด 60 ซม. หมู่ที� 1 ตําบลมาบปลาเค้า อําเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 2,457,500

2. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตรหนา 

0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื�นที� หมู่ที� 4-หมู่ที� 5 ตําบลยางหย่อง อําเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 3,125,900

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ไหล่ทาง หมู่ที� 2 บ้านวังวน (สายหนองสี�พัน) ตําบลสองพี�น้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี

1 แห่ง 2,896,000

4. ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมรางระบายนํ�า ซอยหลุมดิน หมู่ที� 4 ระยะทาง 800 เมตร 

พื�นที�รวมไม่น้อยกว่า 5,550 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ�า ขนาด 

0.30 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หมู่ที� 4 ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 3,440,500

5. เสริมผิวจราจรลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หมู่ที� 7 ตําบลบาง

ครก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 2,168,800

6. ก่อสร้างถนนลาดยางสายโป่งสะเดา หมู่ที� 4 บ้านโป่งตาเพชร ตําบลวังจันทร์  

อําเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

1 แห่ง 3,129,000

7. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Pavement In-Place Recycling 

หมู่ที� 3 และหมู่ที� 5 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 913 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร

1 แห่ง 2,376,800

8. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที� 5 บ้านบ่อไร่ ไร่ เริ�มจากถนนคันกั�นนํ�าเค็ม ถึง ปากทางเข้า

ตําบลหนองศาลา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผิวจราจรขนากว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 1,071 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื�นที�

1 แห่ง 2,746,600

9. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

หมู่ที� 4 ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 3,529,000
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10. ก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHASTIC CONCRETE ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร ผิวจราจรหน้า 4 ซม. หมู่ที� 2 ตําบลยางนํ�ากลัดเหนือ 

อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 8,565,500

11. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 1,413 เมตร หมู่ที� 4 

หมู่ที� 5 หมู่ที� 3 ตําบลสมอพลือ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	

1 แห่ง 2,395,600

12. ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันท่าไร่สวนสัตว์ หมู่ที� 2 ตําบลถํ�ารงค์ 

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,150 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 1,964,600

13. ปรับปรุงผิวจราจรเป็น Asphaltic concrete สายหนองคอเขา หมู่ที� 8 

บ้านโป่งเก้งพัฒนา ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร

1 แห่ง 2,390,700

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,280.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หมู่ที� 12 ตําบลบางตรก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 3,262,600

15. ก่อสร้างถนน คสล.สายกํานันชิต หมู่ที�  2 ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี  ความยาว 1,000 เมตร ความกว้าง 3 เมตร

1 แห่ง 1,720,200

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 9R หมู่ที� 2-1 ตําบลท่าแร้ง 

อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

1 แห่ง 3,300,900

17. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที� 8 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 1,228,700

18. ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4 บ้านคลองนํ�าเชี�ยว ตําบล

หนองปลาไหล อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทางยาว 1,644  เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 3,551,600

19. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต ความยาว 860 เมตร กว้าง 6 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หมู่ที� 2 ตําบลห้วยโรง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 2,777,000

20. ซ่อมสร้างทางลาดยางสายบ้านคีรีวงศ์-เนินพุรัง หมู่ 5 บ้านเนินรัก 

ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร

ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 แห่ง 2,493,400

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลบางจากเชื�อมตําบลหนองปลาไหล สายเลียบคลอง

ชลประทาน พื�นที�หมู่ที� 6 , 7 ตําบลบางจาก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 2,170,500

22. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พบ .4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3499 – 

บ้านแม่คะเมย ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ระยะทาง 2.080 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,680,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 34,686,700

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 34,686,700

1 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแสมชาย หมู่ที� 4 ตําบลบางตะบูนออก 

อําเภอบ้านแหลม

1,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,000,000
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1. ก่อสร้างสะพาน  คสล. ข้ามคลองแสมชาย หมู่4 ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร

1 แห่ง 1,000,000

2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ต .ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด 

จ.เพชรบุรี

1,638,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,638,500

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน สายใหญ่ฝั�งซ้าย 

หน้าวัดหนองแก กม.ที� 12+180 ความยาว 10.00 เมตร หมู่ที� 6 ตําบลไร่สะท้อน 

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 1,638,500

3 โครงการวางท่อระบายนํ�าบ้านเหมืองตลาดแก้ว เป็นช่วง 1 ช่วงที� 2 จากประตูนํ�าถึงบ้านจูน้อย 

หมู่ที� 1ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม

1,474,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,474,500

1. วางท่อระบายนํ�าบ้านเหมืองตลาดแก้ว หมู่ที� 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ช่วง 1 ยาว 

150 เมตร กว้าง 5 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.20 เมตร ช่วง 2 ยาว 185 เมตร กว้าง 5 เมตร ลึกเฉลี�ย 

1.20 เมตร ตําบลท่าแร้งออก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 1,474,500

4 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ�าไฟฟ้าพร้อมวางท่อส่งนํ�า สายวัดเขากลิ�ง ตั�งแต่คลองชลประทาน ถึง

บ้านนายนอ หมู่ที� ๒ ตําบลสระพัง

2,427,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,427,700

1. ก่อสร้างระบบสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมวางท่อส่งนํ�า สายวัดเขากลิ�งหมู่ที� 2 ตําบลสระพัง อําเภอ

เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 2,427,700

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ�า 

หมู่ 8 บ้านท่าตะคร้อเหนือ

4,087,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,087,300

1. ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ�า 

ตําบลตะคร้อเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 4,087,300

6 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที� 3 ต.ตําหรุ อ.บ้านลาด 2,294,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,294,300

1. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตําบลตําหรุ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 2,294,300

7 โครงการขุดลอกลําห้วยหัวร่อ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 3,008,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,008,800

1. ขุดลอกลําห้วยหัวร่อ ระยะที� 1 กม.ที� 0+000 ถึง กม.2+700 เดิมปากคลองกว้าง 

6.00 – 8.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 – 3.50 เมตร ความลึก 2.00 –2.50 เมตร 

ขุดลอกเป็นปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ความลึกเฉลี�ย 

4.00 เมตร มีคันกั�นนํ�าทุกระยะ 300 เมตร รวมระยะทาง 2,700 เมตร ตําบลไร่สะท้อน อําเภอ

บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 3,008,800

8 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ�า คสล. บ้านฝั�งคลอง หมู่ที� ๘ ตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง 4,940,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,940,600
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1. ก่อสร้างคูระบายนํ�า คสล. ขนาดกว้าง  1.50  เมตร  ลึก 0.80 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร 

หมู่ที� 8 บ้านฝั�งคลอง ตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง

1 แห่ง 4,940,600

9 โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า (คลองนาเรียบ) ตําบลบ้านหาด อําเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี

1,694,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,694,000

1. ก่อสร้างดาดคลองส่งนํ�า (คลองนาเรียบ) หมู่ที� 1-หมู่ที� 3 ตําบลบ้านหาด อําเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี ขนาดปากคลองกว้าง 3 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 

0.05 เมตร

1 แห่ง 1,694,000

10 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล .ข้ามคลองหนองแห้ว เขตติอต่อหมู่ที� 5 กับหมู่ที� 6 

ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1,119,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,119,000

1. ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองหนองแห้ว เขตติดต่อ หมู่ 5 กับหมู่ 6 ตําบลบางแก้ว 

อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

1 แห่ง 1,119,000

11 โครงการติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างตําบลบางจาก เชื�อมตําบลวังตะโกและตําบลหนองปลาไหล หมู่ที� 

1,2,4 อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2,925,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,925,400

1. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง (ถนนสายวังตะโก - หนองปลาไหล) พื�นที�หมู่ที� 1,2,4 

ตําบลบางจาก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 60 ชุด

1 แห่ง 2,925,400

12 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตที�ดี ชีวีมีสุข 1,584,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,037,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 546,500

1. เครื�องบรรจุนํ�าดื�ม 1 เครื�อง 6,000

2. เครื�องสีข้าวขนาด 160 กก./ชม. 1 เครื�อง 48,000

3. ชุดเครื�องกรองนํ�าระบบรีเวอสร์ออสโมซิส กําลังผลิต 6,000 ลิตรต่อวัน 1 ชุด 140,000

4. เครื�องบรรจุสุญญากาศ แบบตั�งโต๊ะ 1 เครื�อง 40,000

5. อ่างล้างสแตนเลสชนิดโต๊ะซิ�ง ๒ หลุม มีที�พัก 1 ชุด 16,500

6. เครื�องบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ (แบบยืน) 1 เครื�อง 85,000

7. ตู้แช่ 1 ประตู ขนาด 0.60X0.60X1.90 ซม. 1 ตู้ 40,000

8. ถังสแตนเลสขนาด 1,500 ลิตร 1 ใบ 10,000

9. เครื�องสูบนํ�าไฟฟ้าแบบ Submersible Pump ขนาด 2 นิ�ว 1 เครื�อง 15,000

10. ถังพลาสติก 1 ใบ 6,000

11. เครื�องโม่บดละเอียดสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ�ว มอเตอร์ 1 แรงม้า สามารถ

บดละเอียด เฉลี�ย 100 กก./ชม.

1 เครื�อง 140,000

13 8 อําเภอ 8 หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื�องใน

โอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 88 พรรษา (5 ธันวาคม 2558)

1,600,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,600,000

14 ส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางเกษตรเป็นเชื�อเพลิงในครัวเรือน 1,613,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,613,400
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15 หมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1,208,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,208,100

16 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี 

สานฝัน สานสายใยให้วัยรุ่นหัวใจแกร่ง ปี 2559

2,070,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,070,900

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 24,070,400

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 24,070,400

1 โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ�งแม่นํ�าลําคลองจังหวัดเพชรบุรี 23,240,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,240,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพร้อมทางขึ�น ลง เรือและบันไดลงท่าขนาดความยาวรวม 

ไม่ตํ�ากว่า 28 เมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ หมู่ที� 1 ตําบลบางตะบูน 

อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 2,555,800

2. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�ง ความยาวเขื�อน 300.00 เมตร  หมู่ที� 1 ตําบลถํ�ารงค์

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 13,177,100

3. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�ง ความยาวเขื�อน 230 เมตร หมู่ 13 ตําบลท่าไม้รวก

อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 7,507,100

2 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเพื�อป้องกันทรัพยากรป่าไม้ถูกทําลายอย่างยั�งยืน 830,400

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 830,400

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 5,788,700

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 4,624,800

1 เพิ�มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที�ยวและประชาชนจังหวัดเพชรบุรี 4,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,000,000

1. กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมค่าติดตั�ง 19 จุด 4,000,000

2 สกัดกั�นปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื�นที�จังหวัดเพชรบุรี 624,800

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 624,800

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 1,163,900

1 โครงการผนึกกําลังเพื�อเสริมสร้างและบูรณาการความมั�นคงตามแนวชายแดน /ชายฝั�งทะเล 

จังหวัดเพชรบุรี

1,163,900

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,163,900

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดสมุทรสาคร 218,081,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,671,900

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 46,303,100

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื�อการท่องเที�ยวจังหวัดสมุทรสาคร 1,343,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,343,400
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2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 9,905,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,905,200

1. ก่อสร้างสะพานทางเดินชมธรรมชาติบริเวณศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอ

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรมที� 1 ก่อสร้างสะพานทางเดิน 

กว้าง 1.50 เมตร ความยาว 500.00 เมตร - กิจกรรมที� 2 ก่อสร้างศาลาพักชมวิว

จํานวน 1 หลัง

1 แห่ง 7,484,400

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบคลองท่าเสา หมู่บ้านเบญจรงค์ หมู่ที� 1 ตําบลดอนไก่ดี 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปรับภูมิทัศน์และทางเท้า ขนาดกว้าง 1.2 เมตร

ยาว 420.00 เมตร

1 แห่ง 2,420,800

3 โครงการพัฒนาเส้นทางโครงข่ายการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 26,902,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,902,600

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสวัสดิ� หมู่ที� 3 ตําบลบางหญ้าแพรก 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.212 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,976,700

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โกรกรากใน ซอยพัฒนา 1 ถึงแยก 5 หมู่ที� 3 

ตําบลบางหญ้าแพรก กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.320 กิโลเมตร พร้อมท่อระบายนํ�า

1 สายทาง 4,225,700

3. ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชาร่วมใจ 

(สค 2434) หมู่ที� 5 ตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร

1 สายทาง 788,000

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทองพัฒนา หมู่ที� 3 ตําบลสวนส้ม 

อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง1.070 กิโลเมตร 

พร้อมไหล่ทาง

1 สายทาง 4,151,800

5. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั�งตะวันออกไปทางทิศใต้) หมู่บ้าน

หนองปง หมู่ที� 7 ตําบลโรงเข้ อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 6,385,800

6. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านชอนตะวันไปทางชุมชนหนองปลาเพียร หมู่ที� 5 

ตําบลโรงเข้ อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.060 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,665,200

7. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเทพรัตนาราม หมู่ที� 1, 5 ตําบลสวนส้ม อําเภอ

บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.555 กิโลเมตร 

พร้อมไหล่ทาง

1 สายทาง 2,208,400

8. ก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชน หมู่ที� 7 ตําบลยกกระบัตร เชื�อม หมู่ที� 7 ตําบลโรงเข้ 

(หนองปง) อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,501,000

4 โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 7,865,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 100,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,765,700

1. ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร

1 แห่ง 7,765,700
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5 โครงการสมุทรสาครอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตลาดสดปลอดภัย 286,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 286,200

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 39,368,800

1 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากล 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

2 โครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล 7,660,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,660,000

3 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื�อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด 1,264,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,264,800

4 โครงการพัฒนาเส้นทางเพื�อส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตรและประมงอําเภอบ้านแพ้ว 21,223,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 21,223,200

1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายพัฒนามหาราช 2 กว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.080 กิโลเมตร จากถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 

ตําบลบ้านแพ้ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

1 สายทาง 3,802,100

2. ปรับปรุงผิวจราจรและขยายถนน สค.ถ.37-05 บ้านคลองท่าแร้ง - บ้านหนองนกไข่ 

หมู่ที� 6,7 ตําบลหลักสาม อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.356 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,107,500

3. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 1 ตําบลหนองสองห้อง 

อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 0.798 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,351,200

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าชุมชนบ้านสองใน หมู่ที� 8 

ตําบลหนองสองห้อง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตอนที� 1 

กว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร ตอนที� 2 กว้าง 3.50 เมตร 

ระยะทาง 0.189 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางและทางเชื�อม

1 สายทาง 1,043,200

5. ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดกระโจมทอง หมู่ที� 6 ตําบลหลักสอง อําเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,032,900

6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเข้าชุมชนบ้านหินปัก หมู่ที� 11 

ตําบลยกกระบัตร อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  กว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.790 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,445,800

7. ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านดอนสะแก หมู่ที� 3 ตําบลโรงเข้ อําเภอบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,453,900

8. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าชุมชนบ้านนายไพรัช หมู่ที� 9 ตําบลโรงเข้ อําเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.985 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,986,600

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร 3,444,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,444,000

6 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตกะปิสมุทรสาคร 2,291,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,291,700

7 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเล จังหวัดสมุทรสาครให้เข้าสู่มาตรฐานสากล การ

ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ กระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเล

592,100
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 592,100

8 โครงการเพิ�มศักยภาพการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิดจังหวัดสมุทรสาคร 452,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 452,000

9 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตแพะ 941,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 941,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 22,817,300

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 15,335,900

1 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล . เลียบคลองเขื�อนขันธ์ หมู่ 6 ตําบลหลักสอง 

อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด

5,773,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,773,700

1. ก่อสร้างสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองเขื�อนขันธ์ หมู่ที� 6 

ตําบลหลักสอง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 1.40 เมตร  

ความยาว 1,800.00 เมตร

1 แห่ง 5,773,700

2 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมคลองสุนัขหอน หมู่ 2 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองฯ

จ.สมุทรสาคร

9,562,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,562,200

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมคลองสุนัขหอน หมู่ที� 2 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร

 จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 110.00 เมตร

1 แห่ง 9,562,200

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 2,175,200

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

จังหวัดสมุทรสาคร

499,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 499,700

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

จังหวัดสมุทรสาคร

1,675,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,675,500

3 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 5,306,200

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื�นฐาน 5,306,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,306,200

1. ก่อสร้างเทพื�นคอนกรีต และโครงหลังคา วัดสามัคคีศรัทธาราม (วัดโกรกกรากใน) 

หมู่ที� 3 ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร

1 แห่ง 5,306,200

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 93,523,400

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 55,757,500

1 โครงการบริหารจัดการเพื�อฟื�นฟูคุณภาพนํ�า 2,215,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,215,100
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1. ขุดลอกคลองสี�วาพาสวัสดิ�ระยะที� 1 หมู่ที� 1 ตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร  

จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาตรดินเลนไม่น้อยกว่า 14,040 ลูกบาศก์เมตร ระยะที� 2 

หมู่ที� 1,2,3,6 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 18,240 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,215,100

2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานและสิ�งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย 46,467,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 46,467,900

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองซื�อ ซอย 2 หมู่ที� 1 ตําบลบางโทรัด 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,021,000

2. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 7 เชื�อม หมู่ที� 9 ตําบลบ้านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.240 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,053,500

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรงลักษณ์ หมู่ที� 2 ตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร 

พร้อมสะพาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

1 สายทาง 12,287,500

4. ปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองสี�วาตากล่อม หมู่ที� 1 ตําบลแคราย 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.530 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,940,000

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโต้ล้ง หมู่ 2 ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร ช่วงที� 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.090 กิโลเมตร พร้อมท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวี ช่วงที� 2 

วางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 34.00 เมตร ทางเท้า ยาว 28.00 เมตร

1 สายทาง 1,088,500

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที� 11 (บ้านอ่างทอง) 

ตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,310,700

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกุศลพัฒนา หมู่ที� 1 (บ้านบางยาง) 

ตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.370 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,718,600

8. ก่อสร้างถนนลาดยางสายมงคลพิพัฒน์ หมู่ที� 1 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร ตอนที� 1 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.089 กิโลเมตร ตอนที� 2 

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,703,100

9. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที� 7 ตําบลอําแพง 

อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,886,600

10. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยน้อยเศรษฐี หมู่ที� 3 ตําบลอําแพง อําเภอ

บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,514,100

11. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโค้งมะขวิดถึงสี�แยกโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี หมู่ที�

 5 ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 2.00 เมตร 

ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร

1 สายทาง 944,300

3 โครงการการพัฒนาองค์ความรู้เรื�องระบบนิเวศวิทยาชายฝั�งสมุทรสาคร แก่เยาวชนและนักเรียน 492,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 492,000
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4 โครงการฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 6,582,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,582,500

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 37,284,500

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหานํ�าท่วม 37,284,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 37,284,500

1. วางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก 

ตําบลหนองนกไข่  อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 0.173 กิโลเมตร - เขื�อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ�ง 

ระยะทาง 228.00 เมตร พร้อมวางท่อ

1 แห่ง 7,866,000

2. ก่อสร้างเขื�อนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองชลประทาน หมู่ที� 6– 8 ตําบลบางยาง

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดเข็มรูปตัวแอล ระยะทาง 500.00 เมตร

1 แห่ง 5,891,000

3. ก่อสร้างเขื�อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงปลายคลองท่าเสา จากประตูระบายนํ�า

คลองท่าเสา หมู่ที� 5 ตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ระยะทาง 700.00 เมตร

1 แห่ง 11,796,000

4. วางท่อระบายนํ�าพร้อมบ่อพัก บ้านคลองตะโก ซอย 2 หมู่ที� 4 ตําบลดอนไก่ดี 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 นิ�ว 

ยาว 455.00 เมตร

1 แห่ง 885,100

5. ก่อสร้างเขื�อนกันดินเลียบถนนคอนกรีต สายพาดหมอน หมู่ที� 4 ตําบลเจ็ดริ�ว 

อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 790.00 เมตร

1 แห่ง 4,516,900

6. ก่อสร้างเขื�อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนเทศบาลบ้านครูลัดดาถึงบริเวณสะพานข้ามคลอง

ยายซ่วน หมู่ที� 3 ตําบลเกษตรพัฒนา อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ระยะทางยาว 910.00 เมตร

1 แห่ง 6,329,500

3 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 481,400

1 โครงการอนุรักษ์หอยพิมเพื�อคงความหลากหลายทางชีวภาพ 481,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 481,400

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 8,068,700

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 8,068,700

1 โครงการเสริมศักยภาพด้านความมั�นคง (สร้างเครือข่ายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 ปรองดองสมานฉันท์และต้านการทุจริต)

2,561,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,561,400

2 โครงการเสริมสร้างความมั�นคงและความสงบเรียบร้อย (เฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม 

หนี�สินนอกระบบ ฟื�นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม )

3,093,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,093,000

3 โครงการจัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร 1,682,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,682,000

4 โครงการเสริมศักยภาพด้านความมั�นคง (ประชุมเชิงปฏิบัติการชี�แจงทําความเข้าใจผู้ประกอบการ 

โรงแรม สถานบริการ ร้านค้าของเก่า สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ

ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต)

732,300
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 732,300

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดสมุทรสงคราม 206,221,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 177,772,700

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 146,579,800

1 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที�ยวรองรับอาเซียน 34,474,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,474,600

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายเอกชัย - พระราม 2 ตําบลลาดใหญ่ ตําบล

บางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 18.00 เมตร ระยะทาง 0.820

 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 9.00 x 8.00เมตร จํานวน 2 แห่ง

 และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 9.00 x 22.00 เมตรจํานวน 2 แห่ง และ

ก่อสร้างกําแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 70.00 เมตร

1 สายทาง 34,474,600

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 4 ตําบลดอนมะโนรา 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

2,587,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,587,600

1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 4 ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,587,600

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 6 ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม

2,893,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,893,000

1. เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 6 ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง กว้าง 4.00 เมตร 1.224 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,893,000

4  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านดอนมะโนรา - 

บ้านคลองบังปืน ตําบลดอนมะโนรา, ตําบลนางตะเคียน อําเภอบางคนที, อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม

7,387,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,387,500

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนมะโนรา -บ้านคลองบังปืน 

ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.225 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,387,500

5 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 2 (ทางเข้าบ้าน รัชกาลที� 5 เสด็จประภาส) 

ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

5,023,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,023,500
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1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 2 (ทางเข้าบ้าน รัชกาลที� 5 เสด็จ

ประภาส) ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.420 

กิโลเมตร พร้อมลานจอดรถ พื�นที�ดําเนินการไม่น้อยกว่า 600 

ตารางเมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 

1 แห่ง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 1 แห่ง 

พร้อมวางท่อระบายนํ�า จํานวน 2 แห่ง

1 แห่ง 5,023,500

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านปราโมทย์ - บ้านวัดโบสถ์ 

(สส.ถ.1 - 0006)

9,846,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,846,100

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านปราโมทย์ - บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที�4 

ตําบลบ้านปราโมทย์ และ หมู่ที� 4 หมู่ที� 5 หมู่ที� 6 ตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.245 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,846,100

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายซอยหิ�งห้อย หมู่ที� 6 

ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

2,953,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,953,100

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหิ�งห้อย หมู่ที� 6 ตําบลบางขันแตก อําเภอ

เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.902 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,953,100

8 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลึก หมู่ที� 4 เชื�อม หมู่ที� 8 ตําบลคลองเขิน 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

2,191,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,191,900

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลึก หมู่ที� 4 เชื�อม หมู่ที� 8 

ตําบลคลองเขิน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 30.00 เมตร

1 แห่ง 2,191,900

9 โครงการปรับปรุงถนนจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม 9,847,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,847,100

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม 

ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.857 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,847,100

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 4 เชื�อม หมู่ที� 5 ตําบลกระดังงา 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

3,168,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,168,800

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที� 4 เชื�อมหมู่ที� 5 ตําบลกระดังงา 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.935 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,168,800

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที� 5 ตําบลยายแพง อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม

1,014,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,014,600
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งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองสะพานบางน้อยทางเข้าบ้านอาจารย์

สุวิทย)์ หมู่ที� 5 ตําบลยายแพง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.410 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,014,600

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สายหมู่ 4 บ้านคลองวัดมณีสรรค์-หมู่ 6

 บ้านอาม้าพัฒนา ตําบลท่าคา, ตําบลดอนมะโนรา อําเภออัมพวา, อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม

3,940,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,940,000

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ ที� 4 บ้านคลองวัดมณีสรรค์ 

ตําบลท่าคา - หมู่ที� 6 บ้านอาม้าพัฒนา ตําบลดอนมะโนรา อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.320 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,940,000

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นถนน คสล. สายโพธิ�งาม 1 - 

สายโพธิ�งาม 2 หมู่ที� 2 - 3 ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

2,243,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,243,900

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ�งาม1 - 

สายโพธิ�งาม2 หมู่ที� 2-3 ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 4.00 

เมตร ระยะทาง 0.803 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,243,900

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ 7 เชื�อม หมู่ 8 ตําบลคลองเขิน 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

3,447,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,447,500

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที� 7 เชื�อม หมู่ที� 8 ตําบลคลองเขิน อําเภอ

เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.50 เมตร 

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,447,500

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตแยกถนนสายสมุทรสงคราม - บางแพ หมู่ที�

 3 ตําบลบางกระบือ และหมู่ที� 10,8 ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

8,144,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,144,000

1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตแยกถนนสายสมุทรสงคราม – บ้านแพ หมู่ที� 3 

ตําบลบางกระบือ และหมู่ที� 10,8 ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (แยก

บางกระบือ - เทศบาลตําบลกระดังงา) กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.115 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,144,000

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก  คอนกรีต สายหมู่ที� 1 บ้านคลองขุดเล็ก 

ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

9,780,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,780,000

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 1 ตําบลแพรกหนามแดง 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.960 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,780,000

17 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหมื�นหาญ ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม

5,346,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,346,000



123หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหมื�นหาญ ตําบลบางแก้ว 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 9.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

1 แห่ง 5,346,000

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางพิมพ์ - บ้านสวนหลวง ตําบล

บางขันแตก, ตําบลสวนหลวง อําเภอเมือง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

8,372,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,372,500

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนางพิมพ์ - บ้านสวนหลวง 

ตําบลบางขันแตก, ตําบลอัมพวา อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.475 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,372,500

19 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 2 ตําบลบางคนที 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1,408,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,408,600

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 2 ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,408,600

20 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองขุดเล็ก หมู่ที� 5

 ตําบลยี�สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

15,725,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,725,300

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที� 5 ตําบลยี�สาร อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.745 กิโลเมตร

1 สายทาง 15,725,300

21 โครงการติดตั�งไฟฟ้านําร่องในการเดินเรือประมงชายฝั�ง 1,800,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,800,000

1. ชุดไฟฟ้านําร่องการเดินเรือประมง 9 ชุด 1,800,000

22 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลแหลมใหญ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม

1,585,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,585,900

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลแหลมใหญ่ อําเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,585,900

23 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท้ายหาด สส 4027 หมู่ที� 4 ช่วงต่อ

หมู่ที� 6 และหมู่ที� 3 ตําบลท้ายหาด อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

1,871,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,871,500

1. เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด สส 4027 หมู่ที� 4 ช่วงต่อ หมู่ที� 6 และ

หมู่ที� 3 ตําบลท้ายหาด อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.839 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,871,500

24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 2 ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม

1,526,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,526,800

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที� 2 ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,526,800

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 12,591,800
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม 1,900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,900,000

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านบางใหญ่ - บ้านกระดังงา ตําบล

กระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

8,696,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,696,600

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านบางใหญ่-บ้านกระดังงา 

ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.366 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,696,600

3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของนักท่องเที�ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 1,995,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,995,200

1. กล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล (CCTV) พร้อมระบบ 19 ชุด 1,995,200

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 4,558,600

1 โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน 549,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 439,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 110,000

1. เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที� 2 2 เครื�อง 60,000

2. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1 ตัว 50,000

2 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง 4,008,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,008,800

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 14,042,500

1 โครงการเพิ�มผลผลิตสัตว์นํ�าในแหล่งนํ�าธรรมชาติ 1,999,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,999,500

2 โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ�น 3,598,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,598,200

3 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที�ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 4,442,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,442,100

4 โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในเขตเกษตรโซนนิ�ง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1,463,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,463,600

5  โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมประโยชน์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์มะพร้าว ปลาทู เกลือ

สมุทร

1,329,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,329,900

6 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม 950,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 950,000

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร 259,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 259,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 4,915,600

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 3,101,300

1 โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสํานักสงฆ์แม่พิมพ์พร หมู่ที� 1 

ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

743,400
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ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบลงทุน 743,400

1.  ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสํานักสงฆ์แม่พิมพ์พร หมู่ที� 1

ตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 แห่ง 743,400

2 โครงการรวมพลัง บวร สร้างค่านิยมหลักของคนไทยรับอาเซียน 1,521,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,521,900

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที� 4 ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม

836,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 836,000

1. ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที� 4 ตําบลบางพรม  อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม พื�นที�ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร

1 แห่ง 836,000

2 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1,814,300

1 โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เตรียมเด็กไทยรับอาเซียน 1,814,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,814,300

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 2,953,400

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 2,953,400

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน 1,893,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,893,500

2 โครงการขุดลอกคลองตาจ่า หมู่ที� 3 และหมู่ที� 4 ตําบลบางยี�รงค์เชื�อมต่อระหว่างบ้านปราโมทย์ 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1,059,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,059,900

1. ขุดลอกคลองตาจ่า หมู่ที� 3 และหมู่ที� 4 เชื�อมต่อระหว่างตําบลบ้านปราโมทย์ 

ตําบลบางยี�รงค์ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

15,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,059,900

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 10,501,700

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 7,701,600

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม 5,805,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,805,600

2 โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลอง 1,896,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,896,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 2,800,100

1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชายฝั�งทะเลและหมู่บ้านเขตติดต่อ

จังหวัดใกล้เคียง

2,800,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,800,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,077,600

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,077,600

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000
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2 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบด้านแรงงานในพื�นที�จังหวัดสมุทรสงครามเมื�อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

1,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,000,000

3 โครงการเพิ�มพูนประสิทธิภาพศูนย์อาเซียนจังหวัดสมุทรสงครามและศูนย์เครือข่าย

ระดับอําเภอ

1,077,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 816,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 261,200

1. เครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสําหรับงานประมวลผล 1 เครื�อง 22,000

2. เครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สําหรับงานสํานักงาน 13 เครื�อง 193,700

3. เครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 4 เครื�อง 40,000

4. โต๊ะประชุม 1 ตัว 5,500

จังหวัดชุมพร 173,252,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 77,303,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 38,974,300

1 โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทาง สะพาน และแหล่งนํ�าเพื�อคุณภาพที�ดีของประชาชน 21,466,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 21,466,200

1. ปรับปรุงถนนสาย ชพ.2077 บ้านขุนกระทิง - บ้านถํ�าสิงห์ ตําบลขุนกระทิง 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 2.260 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,008,200

2. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองกุ่ม หมู่ที� 8 ตําบลบ้านนา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร 

สูง 3.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

1 แห่ง 1,341,400

3. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านควนเหนือ หมู่ที� 14 ตําบลบ้านควน 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 

หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 4,854,700

4. ขุดลอกห้วยตาเทียน หมู่ที� 3 ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,129,100

5. ขุดลอกคลองดวด หมู่ที�1 (ช่วงที� 1) ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 334,500

6. ขุดลอกคลองดวด หมู่ที� 2 (ช่วงที� 2) ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 21,105 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 705,900

7. ขุดลอกคลองดวด หมู่ที� 3 (ช่วงที� 3) ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 21,105 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 705,900

8. ขุดลอกลําห้วยเปียก หมู่ที� 3 ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 694,200

9. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นแบบ มข.2527 หมู่ที� 3 ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร สันสูง

 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร

1 แห่ง 692,300

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทางและสะพานเพื�อสนับสนุนภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 17,508,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,508,100
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร .5 หมู่ที� 9 ตําบลบ้านนา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.095 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 4,846,300

2. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนประคองอุทิศ หมู่ที� 6 ตําบลวังใหม่ อําเภอ

เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.220 กิโลเมตร 

หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 3,737,700

3. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายถํ�าสิงห์ - หนองตําเสา หมู่ที� 1 

ตําบลถํ�าสิงห์ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,468,800

4. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายถํ�าสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ที� 1 ตําบลถํ�าสิงห์ อําเภอ

เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 

หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,468,800

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนพรหม  - สามแยกเขาปรก หมู่ที� 13

ตําบลบ้านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 5,986,500

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 33,221,800

1 โครงการมหัศจรรย์เปิดโลกชุมพรสู่อาเซียน 7,332,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,332,700

2 โครงการป้ายบอกทางแหล่งท่องเที�ยวจังหวัดชุมพร 12,225,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,225,000

1. จัดสร้างและติดตั�งป้ายบอกทางแบบแขวนสูงคร่อมทาง (Overhead Sing) ตามแบบ

มาตรฐานกรมทางหลวง

15 ป้าย 12,225,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที�ยว 950,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 950,500

4 โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทางและสะพานเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยว 9,713,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,713,600

1. ขยายช่องทางจราจรบริเวณทางเข้า - ออก จุดชมวิวเขาดินสอ ปรับปรุงผิวทางและพื�นทาง

ใหม่ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทางหลวงหมายเลข 3201 

ตอนเนินสันติ - แยกยายรวย กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,713,600

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวจังหวัดชุมพร (ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จ

หมู่ที� 7 - 8 ตําบลท่ามะพลา อําเภอหลังสวน)

3,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,000,000

1. ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร 

ขนาดกว้าง 28.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

พร้อมลงลูกรังรองพื�น 0.15 เมตร

1 แห่ง 742,800

2. ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงแม่นํ�า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ตําบลท่า

มะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 327,000

3. ปรับปรุงสวนเพื�อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที� 7

 - 8 ตําบลท่ามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 1,930,200
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3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 5,107,400

1 โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 2,862,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,862,100

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักที�สําคัญของจังหวัดชุมพร 2,245,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,245,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 21,573,100

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 5,863,700

1 โครงการชุมพรสรรค์สร้างสังคมที�ปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชน 964,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 964,600

2 โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร 964,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 964,900

3 โครงการชุมพรเมืองสุขภาวะที�ยั�งยืน 3,198,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,198,300

4 โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและสุดยอดศิลปวัฒนธรรมพื�นถิ�นจังหวัดชุมพร 735,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 735,900

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 15,709,400

1 โครงการเพิ�มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 15,709,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 709,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,000,000

1. กล้องวงจรปิด (cctv) และอุปกรณ์พร้อมติดตั�ง 12 ชุด 15,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 65,375,800

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 3,853,300

1 โครงการเพิ�มศักยภาพของภาครัฐและชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

367,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 114,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 253,600

1. อากาศยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์ แบบ 4 ใบพัดรวมกล้อง และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องพร้อม

ติดตั�ง

2 เครื�อง 253,600

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อมชุมชนเพื�อสังคมคาร์บอนตํ�า 676,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 676,800

3 โครงการเพิ�มความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั�ง

2,048,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 968,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,080,000

1. ปลูกป่าชายเลน 150 ไร่ 1,080,000

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

760,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 760,000
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2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 61,522,500

1 โครงการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ�งและชายฝั�งเพื�อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์

ด้านการท่องเที�ยว

61,522,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 61,522,500

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมทะเลบ้านปากมหาด (ต่อเนื�องเขื�อนเดิม) ตําบลท่ายาง อําเภอ

เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ความยาว 0.280 กิโลเมตร

1 แห่ง 19,110,000

2. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าท่าตะเภาวัดวิหารคงคาราม (ต่อเนื�องเขื�อนเดิม) 

ตําบลบางลึก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ความยาว 0.150 กิโลเมตร

1 แห่ง 19,012,500

3. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันการกัดเซาะคลองสวีหนุ่ม ตําบลท่าหิน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ความ

ยาว 0.200 กิโลเมตร

1 แห่ง 23,400,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 211,210,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 145,289,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 96,560,400

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวกลางเมือง (บึงขุนทะเล) 29,250,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,250,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�ง  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบึงขุนทะเล หมู่ที� 1 

ตําบลมะขามเตี�ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 แห่ง 29,250,000

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเกษตรหลักของจังหวัด 13,296,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,296,500

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายแยก ทางหลวงหมายเลข 401 - 

บ้านบนไร่ ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 13,296,500

3 โครงการปรับปรุงทางหลวงสนับสนุนการท่องเที�ยว ทางหลวงหมายเลข 4338 ตอน 

วัดไทร - ปากนํ�ากระแดะ

14,746,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,746,900

1. ปรับปรุงขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 4338 ตอน 0100 วัดไทร - 

ปากนํ�ากระแดะ ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 14,746,900

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข  4313 (ตอนทางเข้าวัดมะปริง กม. 0 + 000 - 

1+176)

39,267,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,267,000

1. ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4314 

ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระยะทาง 1.176 กิโลเมตร ตําบลวัดประดู่ 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 39,267,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 28,005,500

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวนํ�าตกธารบางคุย บ้านถํ�าผึ�ง  ตําบลต้นยวน 4,070,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,070,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางคุยใต้ จํานวน 7 จุด ระยะทาง 1.245 กิโลเมตร 

หมู่ที� 5 ตําบลต้นยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 4,070,000

2 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวบ่อนํ�าพุร้อนธรรมชาติ 17,159,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,159,800

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ่อนํ�าพุร้อนธรรมชาติ หมู่ที� 6 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 แห่ง 9,339,800

2. ก่อสร้างอาคารที�สําหรับอาบนํ�าพุร้อน (ธรรมชาติบําบัด) หมู่ที� 6 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 แห่ง 1,600,000

3. ก่อสร้างห้องนํ�าชาย - หญิง หมู่ที� 6 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ห้อง 500,000

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตและลานจอดรถภายในบริเวณบ่อนํ�าพุร้อน หมู่ที� 6 ตําบลเลม็ด 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 4,900,000

5. ก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที� 6 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 หลัง 820,000

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวพื�นที�อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื�องมาจากพระราชดําริ 4,856,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,856,100

1. ขยายผิวจราจร ถนนทางเข้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวพื�นที�อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เนื�องมาจากพระราชดําริและขยายไหล่ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1.50 เมตร หนา

 0.15 เมตร ยาว 1.690 กิโลเมตร หมู่ที� 13 บ้านทุ่งตาหนอน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 3,092,800

2. ก่อสร้างถนนนํ�าล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร หมู่ที� 13 บ้านทุ่งตาหนอน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 732,000

3. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�า คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร สูง 1.00 เมตร 

และกว้าง 6.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หมู่ที� 13 บ้านทุ่งตาหนอน อําเภอพนม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 แห่ง 302,300

4. ก่อสร้างสะพานเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตรพร้อม

ชานพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร และทางขึ�น-ลง หมู่ที� 13 บ้านทุ่งตา

หนอน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 729,000

4 โครงการฝึกอบรมบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ 1,919,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,919,600

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 8,642,700

1 โครงการเพิ�มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล

สู่อาเซียน

2,897,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 397,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,500,000

2 โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า 5,745,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,405,200

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 3,340,500

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 12,080,600
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1 โครงการการจัดการ Zoning สวนยางพารา 7,250,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,880,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 370,000

1. เครื�องสูบนํ�า ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 2 เครื�อง 70,000

2. เครื�องผสมปุ๋ยแบบไซโล 6 เครื�อง 300,000

2 โครงการส่งเสริมการจัดการพืชสวนในสวนยางพาราเพื�อสร้างรายได้อย่างยั�งยืน 1,224,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,224,700

3 โครงการการจัดการ Zoning สวนปาล์มนํ�ามัน 3,605,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,235,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 370,000

1. เครื�องผสมปุ๋ย 6 เครื�อง 300,000

2. เครื�องสูบนํ�ามอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมปั�ม ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื�อง 70,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 34,126,800

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 34,126,800

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื�นที�เสี�ยง 26,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,000,000

1. กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั�ง 2 ระบบ 26,000,000

2 โครงการเสริมสร้างทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน 8,126,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,126,800

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 21,794,500

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 21,794,500

1 โครงการก่อสร้างทางเดินเฝ้าระวังป่าพรุและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศักยภาพธรรมชาติ

ป่าพรุคันธุลี

13,470,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,470,000

1. ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หมู่ที� 2 - 7 ตําบล

คันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 4,700,000

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าป่าพรุคันธุลี ระยะทาง 3.050 กิโลเมตร หมู่ที� 2

 - 7 ตําบลคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง 8,770,000

2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ�าเสียจากแหล่งกําเนิด 1,790,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,580,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 210,000

1. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิตํ�ากว่า -20 องศาเซลเซียส 1 ตู้ 120,000

2. เครื�องวัดความชื�น 1 เครื�อง 90,000

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการขยะอย่างยั�งยืนในพื�นที�

อําเภอบ้านนาสาร โดยการมีส่วนร่วม

2,537,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,107,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 430,000

1. ถังก๊าซหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร 2 ชุด 250,000
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2. เครื�องบดย่อยเศษวัสดุ 2 เครื�อง 180,000

4 โครงการจัดตั�งศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั�ง 3,996,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 246,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,750,000

1. บ้านพัก หมู่ที� 5 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 3,200,000

2. ก่อสร้างศาลาพักรวมพล หมู่ที� 5 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 550,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดนครศรีธรรมราช 263,356,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 212,024,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 206,618,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรต้นแบบ 14,887,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,674,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,212,800

1. เครื�องซีลสูญญากาศ 10 เครื�อง 300,000

2. เครื�องคัดแยกสิ�งเจือปนในข้าวสาร 2 เครื�อง 1,140,000

3. เครื�องฆ่ามอดข้าว 2 เครื�อง 4,000,000

4. เครื�องคัดแยกสีข้าวสาร 2 เครื�อง 4,600,000

5. ก่อสร้างอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ขนาด 9x9 เมตร ชั�นเดียว

พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หมู่ที� 7 บ้านอ่าวเคียน ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง และหมู่ที� 

2 บ้านทะเลปัง ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 หลัง 1,600,000

6. ก่อสร้างอาคารรองรับเครื�องจักร ขนาด 7x7x8 เมตร หมู่ที� 7 บ้านอ่าวเคียน 

ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง และหมู่ที� 2 บ้านทะเลปัง ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 หลัง 1,572,800

2 โครงการการเพิ�มรายได้เพื�อแก้ปัญหาเกษตรกรสวนยางพารา 4,911,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,911,100

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื�อการเกษตร (คลองบางจันทร์) 6,825,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,825,000

1. ก่อสร้างอาคารบังคับนํ�าขนาด 3-2.00x2.00 เมตร หมู่ที� 7 บ้านบางจันทร์ 

ตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 6,825,000

4 โครงการเส้นทางจักรยานเพื�อการท่องเที�ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 38,668,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 38,668,700

1. ปรับปรุงถนนสาย นศ.3109 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - ถนนเทวบุรี ปรับปรุงขยายไหล่

ทาง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 6.371 กิโลเมตร ตําบลนาสาร 

อําเภอพระพรหม ตําบลมะม่วงสองต้น ตําบลโพธิ�เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

1 สายทาง 38,668,700

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที�ยววัฒนธรรมประเพณี 7,125,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,125,000

6 โครงการฟื�นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยใช้ปะการังเทียม 6,412,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,412,500

7 โครงการพัฒนาศักยภาพพื�นที�บริเวณปลายแหลมตะลุมพุก เพื�อการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 27,319,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,553,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,766,700

1. ป้ายเหล็กสื�อความหมายคําขวัญป้ายบอกเส้นทาง พร้อมติดตั�ง 30 ป้าย 195,000

2. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พื�นที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า 

350 ตารางเมตร  หมู่ที� 4 ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง 5,364,300

3. ก่อสร้างห้องนํ�า-ห้องสุขา แบบ 8 ห้อง หมู่ที� 4 ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 หลัง 2,275,000

4. ก่อสร้างถังเก็บนํ�าบนดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 4

ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 ถัง 810,000

5. ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติความกว้างไม่น้อยกว่า  1.4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อม

ศาลาเอนกประสงค์ ขนาด 3x3เมตร จํานวน 4 หลัง หมู่ที� 4 ตําบลแหลมตะลุมพุกอําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 5,345,000

6. ก่อสร้างลานจอดรถพื�นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 40 เมตร ยาว 120 เมตร 

หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร พื�นที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร หมู่ที� 4 

ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 3,307,000

7. ก่อสร้างลานนันทนาการพื�นปูด้วยตัวหนอน พื�นที�ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร หมู่ที� 4 ตําบล

แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 3,213,600

8. ปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที�ยว กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยการถมหิน

คลุกและเกลี�ยบดอัด หมู่ที� 4 ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง 3,256,800

8 โครงการพัฒนาและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์เพื�อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

6,710,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,630,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,080,000

1. ชุดตัดหญ้าและผสมอาหาร TMR 1 ชุด 1,080,000

9 โครงการการส่งเสริมการผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์สู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื�อรองรับตลาด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1,983,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 543,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,440,000

1. โต๊ะปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 80 ตัว 1,440,000

10 โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื�อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

2,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,000

11 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนชุมชน 12,674,200
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,674,200

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร หมู่ที� 5 ตําบลเขาแก้ว 

อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 97,500

2. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น กว้าง 1.5 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมท่อ pvc หมู่ที� 2 

ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 97,500

3. ก่อสร้างฝายเก็บกักนํ�า กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร หมู่ที� 3 ตําบลเขาแก้ว 

อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 97,500

4. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร หมู่ที� 6 ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 97,500

5. ก่อสร้างฝายทดนํ�า กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 3 เมตร หมู่ที� 4 ตําบลกะปาง อําเภอทุ่ง

สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 97,500

6. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�า สันฝายกว้าง 3 เมตร กว้าง 25 เมตร สูง 1.5 เมตร เททับหน้าด้วย

คอนกรีต หมู่ที� 15 ตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 97,500

7. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�าขนาดกลางรูปแบบกึ�งถาวร เป็นแบบเรียงหินใหญ่พร้อมวางท่อระบาย

นํ�า คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 x 1 x 5 เมตร หมู่ที� 6 ตําบลท่าดี 

อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 151,200

8. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�า 2 จุด จุดที� 1  สันฝายกว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูงเฉลี�ย 1.20 

เมตร จุดที� 2 สันฝายกว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูงเฉลี�ย 1.2 เมตร หมู่ที� 6 ตําบลสี�ขีด 

อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 97,500

9. ต่อเติมฝายกั�นนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 13 ตําบลละอาย 

อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 96,600

10. ขุดสระกักเก็บนํ�าสาธารณะ  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 ตําบลนาเขลียง อําเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 97,500

11. ขุดลอกทางระบายนํ�าสายบ้านนายภิญโญ หมู่ที� 3 ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,950 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

12. ขุดลอกคลองสายบ้านโคกแมงลัก-บ้านราม หมู่ที� 4 ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 94,600

13. ขุดลอกเหมืองนํ�าสายบ้านนายห้วน-ชลประทานสาย 1  หมู่ที� 5 ตําบลทรายขาว อําเภอหัว

ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,850 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 92,700

14. ขุดลอกคลองสายเกาะสุด-สามแยกดอนโรง หมู่ที� 7 ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 91,700

15. ขุดลอกคลองสายบ้านนายช่อง - ชลประทานสาย 1 หมู่ที� 8 ตําบลทรายขาว 

อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 87,800

16. ขุดลอกเหมืองนํ�าสายบ้านนางเอื�อม ยกชู หมู่ที� 9 ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500
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17. ขุดลอกคลองสายโรงเรียนบ้านห้วยนํ�าเย็น หมู่ที� 10 ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

18. ขุดลอกคลองสายคลองราชดําริ -บ้านเขาแก้ว หมู่ที�11 ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

19. ขุดลอกคลองหยวด บ้านวังโหล หมู่ที� 12 ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

20. ขุดลอกคูระบายนํ�าคลองหยวด หมู่ที� 1 ตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,960 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,200

21. ขุดลอกคูระบายนํ�าบ้านศาลาขี�เหล็ก  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร 

และถางป่าขุดต่อขนาดหนักพร้อมขนทิ�ง หมู่ที� 11 ตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 96,600

22. ขุดลอกคูระบายนํ�าเลียบถนนขุนทะเล-ป่ามะพร้าว หมู่ที� 10 ตําบลขุนทะเล 

อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จุดที� 1 และ จุดที� 2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

3,760ลูกบาศก์เมตรและปราบวัชพืช 3,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 92,900

23. ขุดลอกคลองสายหัวสะพานใหญ่ หมู่ที� 1 - สุดเขตหมู่ที� 3 ตําบลบ้านชะอวด  

อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,948 

ลูกบาศก์เมตร และถางป่า 1,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,300

24. ขุดลอกทอนยูง-คลองผักชะ หมู่ที� 3 ตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

25. ขุดลอกคูระบายนํ�าหนองปรือ-คลองลําปั�น หมู่ที� 5 ตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

26. ขุดลอกห้วยใสยิ�ว หมู่ที� 6 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,656 ลูกบาศก์เมตรพร้อมวางท่อระบายนํ�า

1 แห่ง 97,500

27. ขุดลอกห้วยมาบคล้า หมู่ที� 5 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,650 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบาย

�

1 แห่ง 97,500

28. ขุดลอกห้วยทอนวังไทร หมู่ที� 3 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,199 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี�ย

1 แห่ง 97,500

29. ขุดลอกสระนํ�าบ้านคอกวัว หมู่ที� 1 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรพร้อมตักดินและปรับ

เกลี�ย

1 แห่ง 69,200

30. ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (คลองพั�น) หมู่ที� 1 ตําบลควนหนองคว้า อําเภอจุฬาภรณ์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

31. ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (บริเวณบ้านนายมิตร-บ้านนายอํานวย) หมู่ที� 2 

ตําบลควนหนองคว้า อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

4,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600
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32. ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (เนินเมาราน-เขตตําบลควนชุม) หมู่ที� 2 

ตําบลควนหนองคว้า อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 4,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

33. ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (บริเวณบ้านนายประสิทธิ-เขตตําบลควนชุม) หมู่ที� 3 ตําบล

ควนหนองคว้า จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

4,250ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 90,700

34. ขุดลอกคลองเศลา (เดิม) หมู่ที� 8 ตําบลละอาย อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 109,200

35. ขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะบ้านสี�แยกนาเขลียง หมู่ที� 6 ตําบลนาเขลียง อําเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,550 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

36. ขุดลอกคลองพลาย หมู่ที� 7 ตําบลไสหร้า อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

37. ขุดลอกสระนํ�าหนองห้วยแห้ง หมู่ที� 9 ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 87,800

38. ขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที� 5 ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

39. ขุดลอกคลองระบายนํ�าคลองท่าล่าง หมู่ที� 2 ตําบลเปลี�ยน อําเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กําจัดวัชพืช ปริมาณ 3,000 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,430 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

40. ขุดลอกคลองระบายนํ�าคลองท่าเก่า หมู่ที� 3 ตําบลเปลี�ยน อําเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,520 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกําจัดวัชพืช

1 แห่ง 97,500

41. ขุดลอกคูระบายนํ�าคลองมวง-ฝายนํ�าล้น หมู่ที� 1 ตําบลบ้านตูล อําเภอชะอวด

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,795 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมขนย้ายเครื�องจักร

1 แห่ง 97,500

42. ขุดลอกคูระบายนํ�าแยกบ่อล้อลําทับ-หารกง หมู่ที� 2 ตําบลบ้านตูล อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,795 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

43. ขุดลอกคูระบายนํ�าหารกุมแป-ตลาดปลา หมู่ที� 3 ตําบลบ้านตูล อําเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,795 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

44. ขุดลอกคูระบายนํ�าหารหนองไทร-หารกุมแป หมู่ที�4 ตําบลบ้านตูล อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,795 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

45. ขุดลอกคูระบายนํ�าหารหนองไม้แก่น-หนองหญ้าปล้อง หมู่ที� 5 ตําบลบ้านตูล

อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,795 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

46. ขุดลอกห้วยวังไม้ไผ่ หมู่ที� 2 ตําบลควนหนองหงษ์ อําเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,124 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 111,200

47. ขุดลอกห้วยยาง หมู่ที� 1 ตําบลควนหนองหงษ์ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,124 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 111,200

48. ขุดลอกคลองจากบ้านนายฟื�น อ่อนแก้ว-บ้านนายเมธา ชูโฉม หมู่ที� 1 ตําบลท่าขนาน 

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 94,900
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49. ขุดลอกคลองคูระบายนํ�าบ้านนางเสงี�ยม -สามแยกบ้านนายทวีวิทย์ หมู่ที� 2 

ตําบลท่าขนาน อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายเครื�องจักร

1 แห่ง 90,000

50. ขุดลอกคลองคูระบายนํ�าบ้านนายวรวิทย์ โรจน์มี -บ้านนางจ้วน ชินศรี หมู่ที� 3 

ตําบลท่าขนาน อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

51. ขุดลอกคลองคูระบายนํ�า บ้านนายปลื�ม นาถาวร - หนองเม้า หมู่ที� 4 ตําบลท่าขนาน อําเภอ

เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 93,300

52. ขุดลอกคลองคูส่งนํ�าจากนานายเอียด -นายพัว หมู่ที� 7 ตําบลท่าขนาน 

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 93,300

53. ขุดลอกและกําจัดสิ�งกีดขวางทางนํ�าคูส่งนํ�าสายนาพรุ หมู่ที� 1 ตําบลคลองน้อย

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณพื�นที�ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร

1 แห่ง 92,700

54. ขุดลอกและกําจัดสิ�งกีดขวางทางนํ�าคูส่งนํ�าเหมืองราชดําริหนองปลิง หมู่ที� 3  

ตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

5,200 ตารางเมตร

1 แห่ง 92,700

55. ขุดลอกและกําจัดสิ�งกีดขวางทางนํ�าคูส่งนํ�าสายหนองปลิง 2 -แพรกยายร้า หมู่ที� 3 ตําบล

คลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,300 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 94,600

56. ขุดลอกและกําจัดสิ�งกีดขวางทางนํ�าคูส่งนํ�าสายเกาะเสือพัฒนา หมู่ที� 11

ตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

3,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 94,600

57. ขุดลอกและกําจัดสิ�งกีดขวางทางนํ�าคูส่งนํ�าสายชลประทานจากถนนสุนอนันต์ -คลองสุขุม 

หมู่ที� 19 ตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

 1,800 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกําจัดวัชพืช และสิ�งกีดขวางทางนํ�า

1 แห่ง 88,800

58. ขุดลอกเหมืองส่งนํ�าจากถนนสายปากตรง -บางดานถึงถนนสายประชาสามัคคี หมู่ที� 7 

ตําบลหูล่อง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,115 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 แห่ง 97,200

59. ขุดลอกสระนํ�าบ้านนายรุ่ง หมู่ที� 5 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 743 ลูกบาศก์เมตร งานตอนดิน 

งานขนดินทิ�งและงานสูบนํ�าออกจากบ่อโดยใช้เครื�องสูบแบบหอยโข่งขับด้วยเครื�องยนต์ดีเซล 

ขนาดท่อสูบ 12 นิ�ว

1 แห่ง 103,400

60. ขุดลอกเหมืองคลองรามโรมและตักตะกอนดิน หมู่ที� 7 ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

61. ขุดลอกดินและวัชพืชลําห้วยสาคู หมู่ที� 2 ตําบลห้วยปริก อําเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  2,760 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

62. ขุดลอกและกําจัดวัชพืชคลองบ้านปากกา หมู่ที� 3 ตําบลห้วยปริก อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  2,770 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500
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63. ขุดลอกหนองผักฉีด หมู่ที� 5 ตําบลห้วยปริก อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชรวมกันไม่น้อยกว่า  2,765 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

64. ขุดลอกดินและวัชพืชลําคลองห้วยปริก หมู่ที� 6 ตําบลห้วยปริก อําเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชรวมกันไม่น้อยกว่า 2,785 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

65. ขุดลอกคลองส่งนํ�าบ้านห้วยทรายงาม หมู่ที� 7 ตําบลห้วยปริก อําเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชรวมกันไม่น้อยกว่า 2,760 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

66. ขุดลอกดินและวัชพืชหน้าฝายนํ�าล้นห้วยปริก หมู่ที� 1 ตําบลห้วยปริก อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชรวมกันไม่น้อยกว่า 2,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

67. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายหนํานายอนันต์ -คลองล้อมป่า หมู่ที� 8 ตําบลการะเกด

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,545 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,300

68. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายบ้านนา จากบ้านนายช่วง -บ้านนายสมปอง-หนองเดียน หมู่ที� 9

ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

4,505 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

69. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายบ้านนายจันทร์-บ้านนายชีพ หมู่ที� 10 ตําบลการะเกด 

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,524 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อระบายนํ�า 1 จุด

1 แห่ง 97,500

70. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายหัวลาน-ปากเกง หมู่ที� 11 ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,506 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,100

71. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายบ้านหัวข่า-บ้านไสขาว หมู่ที� 12 ตําบลการะเกด 

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,495 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,900

72. ขุดลอกสระนํ�าบ้านไสวา หมู่ที� 1 ตําบลทุ่งโพธิ�  อําเภอจุฬาภรณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,840 ลูกบาศก์เมตร 

กรุยทางล้มป่า 360 ตารางเมตร แต่งคันขอบสระ 320 ตารางเมตร

1 แห่ง 94,600

73. ขุดลอกเหมืองส่งนํ�าบริเวณชายเขาชุมทอง หมู่ที� 2 ตําบลทุ่งโพธิ� อําเภอจุฬาภรณ์  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,100

74. ขุดลอกคลองส่งนํ�าบริเวณนบเขาเตริก หมู่ที� 3 ตําบลทุ่งโพธิ� อําเภอจุฬาภรณ์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,125 ลูกบาศก์เมตร งานกําจัดวัชพืช

พร้อมขนทิ�ง 2,550 ตารางเมตร

1 แห่ง 96,100

75. ขุดลอกสระเก็บนํ�าบ้านโคกขี�เหล็ก หมู่ที� 4 ตําบลทุ่งโพธิ�  อําเภอจุฬาภรณ์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,450 ลูกบาศก์เมตร กรุยทางล้มป่า140 

ตารางเมตร แต่งคันขอบสระ 140 ตารางเมตร ดินขุดขนทิ�ง 750 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,500

76. ขุดลอกสระเก็บนํ�าบ้านควนตอ หมู่ที� 8 ตําบลทุ่งโพธิ�  อําเภอจุฬาภรณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,984 ลูกบาศก์เมตร 

กรุยทางล้มป่า 208 ตารางเมตร แต่งคันขอบสระ 208 ตารางเมตร

1 แห่ง 95,100

77. ขุดลอกคูคลองสายบ้านนายหีด หมู่ที� 2 ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500
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78. ขุดลอกเหมืองนํ�าสายซอยเจริญสิน  หมู่ที� 4 ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

79. ขุดลอกวัชพืชคลองสายบ้านถนนเขต หมู่ที� 7 - บ้านทองจันทร์ คลองราชดําริ หมู่ที�8 

ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรไม่น้อยกว่า 

2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

80. ขุดลอกวัชพืชคลองส่งนํ�าสายสี�แยกบ้านนานอก -หัวสะพานบ้านราม หมู่ที� 1

ตําบลบ้านราม อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรไม่น้อยกว่า 

2,880 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 91,700

81. ขุดลอกวัชพืชคลองส่งนํ�าสายจากถนนโคกหรั�ง -หัวสะพานสายโคกวาด หมู่ที� 2 

ตําบลบ้านราม อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรไม่น้อยกว่า 

2,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 80,900

82. ขุดลอกวัชพืชคลองสายสี�แยกนานอก -ถนนเลียบคลองพระราชดําริ หมู่ที� 3 

ตําบลบ้านราม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรไม่น้อยกว่า 

2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 89,700

83. ขุดลอกวัชพืชคลองส่งนํ�าสายจากนานายสว่าง รักษ์เพชร -ไร่นานายประเสริฐ 

ชูจันทร์ทอง หมู่ที� 5 ตําบลบ้านราม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 71,600

84. ขุดลอกวัชพืชคลองส่งนํ�าสายจากคลองพระราชดําริ -บ้านนายปลื�ม หมู่ที� 6 

ตําบลบ้านราม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรไม่น้อยกว่า 

2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 89,700

85. ขุดลอกวัชพืชคลองส่งนํ�าสายจากบ้านนายสมปอง ช่วยวัง -คอสะพานคอนกรีตบ้าน

นายจรัญ ไชยฤทธิ� หมู่ที� 7 ตําบลบ้านราม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,537.5 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 81,900

86. ขุดลอกเหมืองสาธารณะ (บริเวณสะพานกรวด) กว้าง 6.00 เมตร ยาว  1,000.00 เมตร 

ลึก 2.50-3.00 เมตร ขุดลอกโดยใช้แรงงานคน หมู่ที� 4 ตําบลควนหนองคว้า อําเภอจุฬาภรณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 93,600

87. ขุดลอกคูคลองสายบ้านไสตอถึงปากเขื�อน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ขุดลอก

โดยใช้แรงงงานคนหมู่ที� 2 ตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 93,600

88. ขุดลอกคูคลองสายบ้านมังฆะ ถึงบ้านคอพรุ กว้าง 5 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร ขุดลอกโดย

ใช้แรงงานคน หมู่ที� 2 ตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 93,600

89. ขุดลอกเหมืองลําเหมืองสาธารณะ หมู่ที� 2 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

90. ขุดลอกห้วยปริง หมู่ที� 4 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,199 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

91. ขุดลอกลํานํ�าพร้อมกําจัดวัชพืช เริ�มจากปากเหมือง -สะพาน คสล.ซอยหนองไทร 

หมู่ที� 3 ตําบลนาเขลียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชไม่น้อย

กว่า 2,720 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500
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92. ขุดลอกคลองพูนและตักตะกอนดิน หมู่ที� 5 ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,920 ลูกบาศก์เมตร 

แต่งคัน 2 ข้าง 1,200 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,500

93. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายบ้านนายฟอง - หมู่ที� 7  หมู่ที� 2 ตําบลเขาพระบาท  

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,925 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,100

94. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายดอนขลู-สระป้าด้วน หมู่ที� 3 ตําบลเขาพระบาท  

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 92,200

95. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายสามแยกประมง -สวนปาล์มนายพยนต์ หมู่ที� 6 

ตําบลเขาพระบาท อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 2,925 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,100

96. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายบ้านนายจาย -หัวเขาจุก หมู่ที� 7 ตําบลเขาพระบาท  

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,840 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 93,200

97. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายบ้านนายนิยม -คลองบ้านกลาง หมู่ที� 8 ตําบลเขาพระบาท  อําเภอ

เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,925 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,100

98. ขุดลอกคูส่งนํ�าสายนานายอนันต์ แย้มอิ�ม -ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที� 4 

ตําบลบ้านเนิน อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

3,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อระบายนํ�าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร 

จํานวน 18 ท่อน

1 แห่ง 91,700

99. ขุดลอกคลองสายบ้านหัวปอ หมู่ที� 6-บ้านนาแค หมู่ที� 5 ตําบลบ้านเนิน 

อําเภอเชียรใหญ่  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 93,600

100. ขุดลอกคูส่งนํ�าสายบ้านนางเกลือ -ถนนสายบ้านทวยเทพ หมู่ที� 7 ตําบลบ้านเนิน อําเภอ

เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 90,700

101. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายบางสําโรง หมู่ที� 8 ตําบลบ้านเนิน อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 93,600

102. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายบางทิศขวัญ-นานายถ่อง กลิ�นหอม หมู่ที� 9 ตําบลบ้านเนิน อําเภอ

เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 93,600

103. ขุดลอกกําจัดวัชพืชคลองส่งนํ�าสายบ้านนายภิรมย์ พลฤทธิ� จด บ้านนายกอง 

หมู่ที� 1 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

104. ขุดลอกคูส่งนํ�าบางไอ้โจน หมู่ที� 2 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,488 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

105. ขุดลอกคูส่งนํ�าสายรัษฎา หมู่ที� 2 ตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,488 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

106. ขุดลอกคูส่งนํ�าจากสี�แยกโสรยา หมู่ที� 3 ตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,488 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

107. ขุดลอกคลองส่งนํ�าสายบ้านดอนศาลา หมู่ที� 4 ตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 92,000
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108. ขุดลอกสระเก็บนํ�าวัดเขาแก้ววิเชียร หมู่ที� 9 ตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,160 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

109. ขุดลอกคูส่งนํ�าสายบ้านงิ�ว-จันดี หมู่ที� 3 ตําบลเสือหึง อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

110. ขุดลอกสระนํ�าและคูระบายนํ�ารอบสระเก็บนํ�า หมู่ที� 4 ตําบลเสือหึง อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมคูระบายนํ�า

1 แห่ง 97,500

111. ขุดลอกสระนํ�าบ้านหนองเพ็งกรอ-สระดอนโพรง หมู่ที� 5 ตําบลเสือหึง 

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

112. ขุดลอกคลองคูส่งนํ�าสายจากสี�แยกนายคล้อย -สามแยกนางลอย หมู่ที� 9 

ตําบลไสหมาก อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,625 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 92,700

113. ขุดลอกคลองคูส่งนํ�าสี�แยกนานางทวน-สามแยกนานายคล้อย หมู่ที� 10 

ตําบลไสหมาก อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,625 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 92,700

114. ขุดลอกคลองคูส่งนํ�าบ้านนางอารมณ์ -บ้านนายสุรินทร์ หมู่ที� 11 ตําบลไสหมาก 

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,625 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 92,700

115. ขุดลอกทางระบายนํ�าริมถนนสายท่าดินแดง สายหลังวัดบ่อล้อ และสายนายเยื�อง -บางตัด

 หมู่ที� 4 ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,730 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

116. ขุดลอกทางระบายนํ�าริมถนนสายหนองหอย สายวังนุ้ย สายวังราษฎร์ สายหลัง

วัดเทพารักษ์และสายวังใหญ่ หมู่ที� 8 ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,850 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 65,400

117. ขุดลอกคูส่งนํ�าสายบ้านเพิง-หนองหูซั�ง หมู่ที� 6 ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,524 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

118. ขุดลอกคลองส่งนํ�าบ้านคชธรรมราช หมู่ที� 10 ตําบลเสือหึง อําเภอเชียรใหญ่

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,969 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

119. ขุดลอกทางระบายนํ�า หมู่ที� 4 ตําบลเขาขาว  อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

120. ขุดลอกแหล่งนํ�าพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่ที� 1 ตําบลนาเขลียง อําเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,550 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

121. ขุดลอกดินและวัชพืชอ่างเก็บนํ�าและลําห้วย หมู่ที� 4 ตําบลห้วยปริก อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชไม่น้อยกว่า 2,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

122. ขุดลอกกําจัดวัชพืชด้วยเครื�องจักรหนองนํ�าหัก หมู่ที� 5 ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า 2,527 ตัน

1 แห่ง 97,500

123. ขุดคูระบายนํ�าถนนสามแยกนายสันทัด-คูชลประทานพร้อมวางท่อระบายนํ�า หมู่ที� 9

ตําบลเปลี�ยน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุดคูระบายนํ�า ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 392 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 แห่ง 97,500
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124. ขุดลอกคลองห้วยยาง หมู่ที� 11 ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร และขุดลอกตะกอนดินทราย 

ปริมาณ 2,220 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 87,300

125. ขุดลอกสระนํ�า (บริเวณหนองไม้แก่น) หมู่ที� 4 ตําบลพิปูน อําเภอพิปูน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพื�นที�ไม่น้อยว่า 1,600 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 1,096 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

126. ขุดลอกกําจัดวัชพืชคลองบางทองคง หมู่ที� 1 ตําบลบ้านเนิน อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัด

นครศรีธรรมราช พื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,500

127. ขุดลอกกําจัดวัชพืชคลองบางบ้านเนิน หมู่ที� 3 ตําบลบ้านเนิน อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช พื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,500

128. ขุดลอกคลองสายจากปากทางบางเพลิง ถึง คูส่งนํ�า  หมู่ที� 1 ตําบลท้องลําเจียก  อําเภอ

เชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,719 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,100

129. ขุดลอกคลองสายจากนานายหนูคล่อง หนูพุ่ม ถึงนานายสงบ หมู่ที� 2 

ตําบลท้องลําเจียก อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,747

 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

130. ขุดลอกคลองสายจากจากปากคลองบ้านนายสมโชค คงเกตุ ถึงเขต

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที� 4 ตําบลท้องลําเจียก อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,748 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

131. ขุดลอกวัชพืชคูคลองส่งนํ�า  หมู่ที� 4 ตําบลบ้านราม อําเภอหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณไม่น้อยกว่า 975 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 39,400

132. ขุดลอกคลองสายปากทางเข้าหมู่บ้านบ้านท้องลานถึงนานายณรงค์ ประแจ หมู่ที� 5 ตําบล

ท้องลําเจียก อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,719 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,100

133. ขุดลอกคลองบางลําเพ็ง ถึง แม่นํ�าสายชะอวด -ปากพนัง หมู่ที� 10 ตําบลท้องลําเจียก 

อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,742 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 96,600

12 โครงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที�มีศักยภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 6,931,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,931,900

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

13 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพเส้นทางการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 14,117,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,117,300

1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่ม-ทุ่งตอ หมู่ที� 6 และหมู่ที� 7 ผิวจราจรแอสฟัสติก

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัสติกคอนกรีตข้างละ 

0.50 เมตร ระยะทาง 3.600 กิโลเมตรหรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 25,200 ตารางเมตร 

ตําบลนางหลง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง 14,117,300

14  โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื�อการเกษตร (บ้านควนหรั�ง) 4,387,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,387,500
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1. ก่อสร้างรางส่งนํ�าดาดคอนกรีต ขนาด 0.30 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร บ้านควนหรั�ง 

หมู่ที� 1 และ 4 ตําบลวังอ่าง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 4,387,500

15 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 3,888,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,888,000

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 6.0 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.0 เมตร 

ช่วงละ 7 เมตร ตําบลควนชะลิก อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 3,888,000

16 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื�อการเกษตร (คลองไม้เสียบขยาย) 23,400,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,400,000

1. ก่อสร้างประตูระบายนํ�า ขนาด 4.00 x 2.50 เมตร 3 ช่อง หมู่ที� 7 บ้านโคกทราง 

ตําบลนางหลง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 23,400,000

17 พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเชิงสุขภาพบ่อนํ�าพุร้อน หมู่ที� 7 ตําบลห้วยปริก อําเภอฉวาง 5,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,000,000

1. ก่อสร้างบ่อแช่นํ�าร้อน พร้อมก่อสร้างสิ�งอํานวยความสะดวกและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ หมู่ที� 

7 ตําบลห้วยปริก อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 5,000,000

18 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพเส้นทางสู่แหล่งท่องเที�ยว 14,139,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,139,400

1. ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 

ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 8.530 กิโลเมตร ตําบลควนทอง อําเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง 14,139,400

19 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื�อการเกษตร (บ้านถาวร) 4,387,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,387,500

1. ก่อสร้างอาคารบังคับนํ�าชนิดมีบานควบคุมการไหลของนํ�าขนาด 2 x 2 เมตร 

จํานวน 1 แถว หมู่ที� 4 และหมู่ที� 7 บ้านถาวร ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 4,387,500

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 5,406,500

1 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพภูมิปัญญาท้องถิ�นเพื�อยกระดับรายได้ 5,406,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,406,500

1. ก่อสร้างโรงทอผ้าคอนกรีตเสริมเหล็กชั�นเดียว ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 16 เมตร 

หมู่ที� 4 ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กชั�นเดียว ขนาดกว้าง 20 เมตรยาว 16 เมตร)

1 หลัง 5,406,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 7,952,300

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 4,841,500

1 โครงการนครปลอดยาเสพติด 3,890,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,890,000

2 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื�อเพิ�มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ 951,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 951,500

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 3,110,800

1 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,681,100
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,681,100

2 โครงการฝึกอบรมราษฎรหลักสูตรจัดตั�งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1,429,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,429,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 33,379,900

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 33,379,900

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื�ออนุรักษ์ระบบนิเวศริมฝั�งคลอง 16,444,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,444,400

1. ก่อสร้างคันคลองป้องกันนํ�ากัดเซาะริมตลิ�ง ยาว 400.00 เมตร ช่วงล่างสะพาน

วัดวังไทร หมู่ที� 3 ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 16,444,400

2 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศต้นนํ�าและคลองอย่างมีส่วนร่วม 2,029,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 79,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�า (ฝายชีวิต) บ้านนาโหนด ตําบลกําแพงเซา 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และคลองเขาแก้ว บ้านบ่อนํ�าซับ ตําบลขุนทะเล 

อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

20 ฝาย 1,950,000

3 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 1,094,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 154,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 940,000

1. ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ขนาด 6 X 8 เมตร 

หมู่ที� 13 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน และหมู่ที� 2 ตําบลหูล่อง อําเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 แห่ง 940,000

4 โครงการก่อสร้างแนวหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั�งทะเล หมู่ที� 1 และหมู่ที� 2 

ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

13,810,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,810,900

1. ก่อสร้างแนวหินใหญ่ ระยะทางยาวรวม 2,000.00 เมตร สันบนกว้าง 2.00 เมตร  

ฐานกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หมู่ที� 1 และหมู่ที� 2 ตําบลแหลมตะลุมพุก 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 13,810,900

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดพัทลุง 184,079,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 129,572,600

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 35,238,100

1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์เข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน 35,238,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,606,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 30,631,900
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งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ปรับปรุงถนนลูกรังผิวทางหินคลุกวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ตําบลชัยบุรี 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 10.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 990,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัด

พัทลุง

1 แห่ง 493,000

3. ก่อสร้างห้องนํ�า ขนาด 4.5x8 เมตร แยกเป็นห้องนํ�าชายหญิงและคนพิการ 

จํานวน 10 ห้อง วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 หลัง 791,000

4. ก่อสร้างศาลาชัยบุรีเมืองเก่า ขนาด 4.15x5.6 เมตร วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี 

ตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 หลัง 560,000

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนํ�าล้นบ้านคอกวัว -ถํ�านํ�า หมู่ที� 1 ตําบลชัยบุรี อําเภอ

เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 3,161,900

6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางเข้าสวนเจ้าเย็น หมู่ที� 9 

ตําบลลานข่อย อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 9,467,400

7. ปรับปรุงตลาดนํ�าเขาชัยสน หมู่ที� 3 ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 2,000,000

8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอกเห็ด-ปากเลน หมู่ที� 6 ตําบลชัยบุรี 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,461,600

9. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที�ท่องเที�ยวถนนสายเก่าเขาพับผ้า ถนนเพชรเกษม (ตรัง-พัทลุง) 

ตําบลบ้านนา อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 7,000,000

10. ปรับปรุงซ่อมแซมพระตําหนักทะเลน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 1,447,000

11. ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 73,000

12. ปรับปรุงศูนย์นิทรรศการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 409,000

13. ปรับปรุงสะพานเดินเชื�อมภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 1,183,000

14. ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 195,000

15. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที�ยวล่องแก่ง ขนาด 7x14 เมตร 

ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 ป้าย 250,000

16. ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที�ยวพร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด 70,000

17. รถจักรยาน ขนาดล้อ 26 นิ�ว 8 คัน 80,000

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 94,334,500

1 โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื�อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง 85,262,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,090,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 83,172,100
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ขุดลอกคลองหมวย สร้างท่อลอดเหลื�ยม สร้างรางระบายนํ�าและฝายนํ�าล้น หมู่ที� 1 และหมู่

ที� 9 ตําบลลําสินธุ์ อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,000 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 6,718,700

2. ขุดลอกห้วยนากลาง ขึ�นคันห้วย ปรับระดับตลิ�ง ขนย้ายวัชพืชและตะกอนท้องห้วย หมู่ที� 1

และ หมู่ที� 3 ตําบลลานข่อย อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

79,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,140,700

3. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าพรุท่าสําเภา หมู่ที� 2 หมู่ที� 4 หมู่ที� 5 หมู่ที� 7 ตําบลชัยบุรี 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 85,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,428,500

4. ขุดลอกคลองกระถิน หมู่ที� 7 หมู่ที� 8 หมู่ที� 11 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 106,516 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,578,300

5. ขุดลอกแหล่งนํ�าแม่กะ บ้านหารเจ หมู่ที� 12 ตําบลปันแต อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,755,000

6. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ�-ม่วงใหญ่ หมู่ที� 4 ตําบลดอนประดู่ อําเภอ

ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,527,300

7. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าลูกยาง หมู่ที� 2 ตําบลนาขยาด 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,607,000

8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองจีน หมู่ที� 9 ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.990 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,525,800

9. ปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานเพื�อการระบายนํ�าทางหลวงหมายเลข 4164 ตอนควบคุม 0100 

ตอนสี�แยกโพธิ�ทอง-เขาปู่ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่าง กม. 0+063 - 0+350 

ระยะทาง 0.287 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,719,100

10. ปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานเพื�อการระบายนํ�าทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน

 เขาพับผ้า-พัทลุง อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระหว่าง กม. 1149+300 - 1149+550 

ระยะทาง 0.341 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,719,100

11. ปรับปรุงโรงงานแปรรูปโคเนื�อ หมู่ที� 3 ตําบลหารเทา อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 6,600,000

12. เครื�องผสมปุ๋ยแนวตั�งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10 แรงม้า 3 ชุด 705,000

13. เครื�องทดสอบดินพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด 105,000

14. เครื�องปั�นนํ�ายางข้นพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 3,250,000

15. ตู้นึ�งยางแบบลมร้อนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2,250,000

16. ชุดล้างผลิตภัณฑ์ 1 ชุด 200,000

17. ตู้อบแห้งพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 450,000

18. ชุดหมักนํ�ายางพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 450,000

19. ชุดถังเคมีพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด 100,000

20. ชุดทําความเย็น ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 300,000

21. เครื�องปั�นนํ�ายางพาราพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 350,000

22. แบบหมอนยางพาราขนาดไม่น้อยกว่า 120x400x600 มม. พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด 336,300

23. แบบตุ๊กตา 2 ชุด 70,000
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24. แม่พันธุ์โคนม อายุระหว่าง 18 - 48 เดือน ลูกผสมพัมธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี�ยน 130 ตัว 3,986,300

25. ก่อสร้างเวทีประมูล/จัดกิจกรรม ขนาด 4x8 เมตร พร้อมหลังคาผ้าใบสูงไม่น้อยกว่า 2.50 

เมตร

2 ชุด 480,000

26. รถห้องเย็นบรรทุกซากสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 4 ล้อ (ดีเซล) 2,480 ซีซี 1 คัน 1,300,000

27. ตู้แช่เย็น 2 ประตู ขนาด 30 คิวบิกฟุต 3 ตู้ 120,000

28. ชุดประกอบคอกบังคับเพื�อจําหน่ายโค ขนาด 30x30 เมตร 2 ชุด 520,000

29. ชุดสะพานขึ�นสําหรับขึ�น-ลงสัตว์แบบลาดเอียง 2 ชุด 200,000

30. ชุดซองบังคับสัตว์พร้อมตาชั�งดิจิตอล รองรับนํ�าหนักสูงสุด 2,000 กิโลกรัม 2 ชุด 1,480,000

31. สมอดินและสมออากาศคอกโค 6 ชุด 200,000

2 โครงการเกษตรเพื�อความมั�นคงทางอาหารและการพึ�งพาตนเองอย่างยั�งยืน 9,071,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,557,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,514,000

1. ตู้ฟักไข่อัตโนมัติขนาด 6,000 ฟอง 1 ตู้ 280,000

2. เครื�องสับหญ้า ขนาดไม่ตํ�ากว่า 3 แรงม้า 6 เครื�อง 108,000

3. เครื�องสีข้าว ขนาด 2 ตัน 2 เครื�อง 600,000

4. เครื�องสับย่อยอเนกประสงค์ 3 เครื�อง 450,000

5. ถังหมักจุลินทรีย์ ขนาด 3,000 ลิตร 4 ถัง 48,000

6. ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมอุปกรณ์ติดตั�ง ขนาดป้าย 2.4x0.9 เมตร 4 ชุด 28,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 34,772,700

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 12,749,800

1 โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 10,177,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 477,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,700,000

1. เตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 1 เตียง 3,800,000

2. เครื�องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator) 2 เครื�อง 1,600,000

3. ตู้อบเด็กสําหรับทารกแรกเกิด 1 ตู้ 500,000

4. เครื�องเอกซเรย์ (X-Ray) แบบ CBCT 3D 1 เครื�อง 3,800,000

2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมคนคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 2,572,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,572,600

2 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 22,022,900

1 โครงการเมืองคุณธรรมเมืองวัฒนธรรมเข้มแข็งยั�งยืน 22,022,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,692,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,330,000

1. ปรับปรุงอาคารศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อาคารค่ายลูกเสือลําปํา) 

และฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ตําบลลําปํา อําเภอลําปํา จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 1,500,000

2. ก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและแท่นประดิษฐ์ ตําบลชุมพล 

อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 5,000,000
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3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง ตําบลท่ามิหรํา อําเภอเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 9,830,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 5,637,200

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 5,637,200

1 โครงการอนุรักษ์ฟื�นฟูลุ่มนํ�าทะเลสาบสงขลา 5,637,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,236,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 401,000

1. เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าชนิดแนวตั�ง ขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 1 เครื�อง 130,000

2. ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื�อ ขนาดภายนอก 130x80x122 เซนติเมตร 1 ตู้ 120,000

3. เครื�องเขย่าเนื�อเยื�อพืชแบบ OFF-CENTER ในแนวนอน เส้นผ่าศูนย์กลางในการแกว่ง

ประมาณ 20 มิลลิเมตร

1 เครื�อง 25,000

4. กล้องจุลทรรศน์ให้แสงสว่างแบบ Halogen Lamp 6V/20W 1 กล้อง 46,000

5. เครื�องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื�อง 28,000

6. ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 600x1000x1800 มิลลิเมตร 1 หลัง 12,000

7. ชั�นวางเลี�ยงขวดเนื�อเยื�อ ขนาด 4 ชั�น 120x160x46 เซนติเมตร 2 หลัง 15,000

8. เครื�องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั�งโต๊ะ จอแสดงผลแอลซีดีแบบ2 แถว 1 เครื�อง 25,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 5,096,700

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 5,096,700

1 โครงการเมืองลุงเมืองมั�นคงปลอดภัย 5,096,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,096,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดระนอง 139,889,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 57,433,000

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 45,372,800

1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื�นฐานเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว 25,844,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 866,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,977,900

1. ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ�า 6 ชุด 597,000

2. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง 5,886,000

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 550.00 เมตร หมู่ที� 3 ตําบลปากนํ�า อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 สายทาง 1,608,800

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 400.00 เมตร หมู่ที� 3 ตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 สายทาง 1,960,000

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวถนน หมู่ที� 3 ตําบลนํ�าจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง 4,390,100
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6. ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร พร้อมคูระบายนํ�า ทางเท้า และติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

บริเวณสามแยกซอยบางจาก หมู่ที� 1 ถึงสามแยกบ้านพรุข่า หมู่ที� 5 ตําบลละอุ่นใต้ 

อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

1 แห่ง 10,536,000

2 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การท่องเที�ยว

17,150,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 17,150,000

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2,378,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,378,600

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 3,341,600

1 โครงการเพิ�มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3,341,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,341,600

3 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 2,680,700

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อรองรับผลผลิตทางด้านการเกษตร 2,680,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,680,700

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 

ซอยดาวเรือง หมู่ที� 6 ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

1 สายทาง 1,388,300

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร สํานักสงฆ์บ้านไร่ใน หมู่ที� 7 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

1 สายทาง 1,292,400

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,037,900

1 โครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดระนองกับประชาคมอาเซียน 3,619,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,619,100

2 โครงการยกระดับการค้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,418,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,418,800

1. ปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือ และโป๊ะแพเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับ หมู่ที� 4 

ตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

1 แห่ง 2,418,800

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 37,324,700

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 591,000

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 591,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 591,000

1. ปรับปรุงพื�นสนามฟุตบอล โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร หมู่ที� 4 ตําบลบางแก้ว 

อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

1 แห่ง 591,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 36,733,700

1 โครงการเตรียมความพร้อมสังคมและชุมชนเมืองระนองให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน 36,733,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,475,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 33,258,100

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หมู่ที� 9 ตําบลปากจั�น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

1 สายทาง 9,177,000
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2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หมู่ที� 8 ตําบลลําเลียง 

อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

1 สายทาง 6,814,500

3. ก่อสร้างศูนย์บริการออกกําลังกายเพื�อสุขภาพ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที� 1

 ตําบลบางริ�น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 แห่ง 17,266,600

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 16,889,300

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 1,434,300

1 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1,434,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,434,300

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12,433,100

1 โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 2,713,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,413,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 300,000

1. เครื�องไซเรนเตือนภัยมือหมุน 10 เครื�อง 120,000

2. ชุดเครื�องวัดปริมาณนํ�าฝน พร้อมติดตั�ง 10 ชุด 80,000

3. ป้ายชุมชนเข้มแข็ง (ป้ายเหล็ก) พร้อมติดตั�ง 5 ป้าย 100,000

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ�า เพื�อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 9,720,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,720,000

1. ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าคลองบางนอน ขนาดสูง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร 

ยาว 108.00 เมตร ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 แห่ง 9,720,000

3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 3,021,900

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ�าเพื�อการอุปโภค - บริโภค 3,021,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,021,900

1. ปรับปรุงแหล่งนํ�าเพื�อการอุปโภค - บริโภค หมู่ที� 6 ตําบลนํ�าจืด อําเภอกระบุรี

จังหวัดระนอง

1 แห่ง 3,021,900

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 20,242,300

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 17,244,300

1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจังหวัดระนอง 17,244,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,837,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,406,400

1. เครื�องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 1 เครื�อง 30,000

2. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ 14,461,400

3. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พื�นที�ตําบลราชกรูด 1 ระบบ 900,000

4. แผงกั�นจราจร 1 แผง 15,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 2,998,000

1 โครงการจัดระเบียบพื�นที�ชายแดนจังหวัดระนอง 1,796,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,796,600

2 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดระนอง 1,201,400
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 776,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 425,000

1. เครื�องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 5 เครื�อง 425,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดพังงา 164,004,900

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,512,100

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 63,107,000

1 โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื�อการท่องเที�ยวจังหวัดพังงา 22,314,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 22,314,600

1. ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน สายพังงา 1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

นํ�าตกสระนางมโนราห์ ตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,409,600

2. ก่อสร้างเส้นทางท่องเที�ยว  แยกทางหลวงหมายเลข 415 - บ้านฝายท่า ตําบลถํ�านํ�าผุด 

อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,409,600

3. ก่อสร้างเส้นทางท่องเที�ยวเลียบชายหาดท้ายเหมือง เชื�อมเทศบาลท้ายเหมือง - ชายทะเลท้าย

เหมือง ตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,057,200

4. ก่อสร้างเส้นทาง สายทางหลวงหมายเลข 402-บ้านไร่ด่าน ตําบลโคกกลอย 

อําเภอตะกั�วทุ่ง จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,438,200

2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือหางยาวข้ามฟากบ้านปากเกาะ 7,414,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,414,800

1. ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก  ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง 4,332,100

2. ก่อสร้างศาลาที�พักท่าเทียบเรือบ้านปากเกาะ ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั�วป่า 

จังหวัดพังงา

1 หลัง 3,082,700

3 โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเพื�อการท่องเที�ยว (บ้านท่าเขา) 33,377,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 33,377,600

1. ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือเพื�อการท่องเที�ยว บ้านท่าเขา หมู่ที� 4 

ตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

1 แห่ง 33,377,600

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 56,826,300

1 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศจังหวัดพังงา 2,543,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,543,500

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวบริเวณเขาโต๊ะดําอําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 2,508,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,508,400

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวบริเวณเขาโต๊ะดํา หมู่ที� 1 และ หมู่ที� 3 ตําบลบ่อแสน 

อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา

1 แห่ง 2,508,400
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3 โครงการมัคคุเทศก์น้อย 485,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 485,600

4 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ�นและวิถีชีวิต 2,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,000

5 โครงการปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ จังหวัดพังงา 4,506,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,506,900

1. ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ วัดพนัสนิคม ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง 542,900

2. ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านบางขยะ ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง 511,700

3. ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านนํ�าเค็ม ตําบลบางม่วง อําเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง 475,600

4. ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านบางสักเหนือ ตําบลบางม่วง อําเภอตะกั�วป่า 

จังหวัดพังงา

1 หลัง 489,000

5. ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านปากเกาะ ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั�วป่า 

จังหวัดพังงา

1 หลัง 530,400

6. ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านทุ่งตึก ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง 663,100

7. ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านทุ่งดาบ ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี 

จังหวัดพังงา

1 หลัง 831,700

8. ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านทับละมุ ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 หลัง 462,500

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพสถานบริการสุขภาพจังหวัดพังงารองรับการท่องเที�ยวและประชาคม

อาเซียน

26,483,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,483,800

1. เครื�องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื�นเสียงความถี�สูง ชนิด 5 หัวตรวจ 1 เครื�อง 4,280,000

2. เครื�องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกําลังกาย 1 เครื�อง 1,240,000

3. เครื�องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง 1 เครื�อง 4,380,000

4. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายรูม่านตา 2 เครื�อง 2,480,000

5. เครื�องเอกซเรย์ ขนาด 500 mA ชนิดแขวนเพดาน X-3 2 เครื�อง 3,520,000

6. เครื�องเฝ้าระวังและติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ 2 เครื�อง 1,080,000

7. เครื�องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล CR-2 ขนาด 44 แผ่น

ต่อชั�วโมง

1 เครื�อง 2,355,000

8. เครื�องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื�องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล ระบบศูนย์กลาง 1 เครื�อง 1,285,000

9. ยูนิตทําฟัน 2 เครื�อง 920,000

10. เครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล 1 เครื�อง 110,000

11. เครื�องเอกซเรย์ ระบบ CR+ และระบบ PACS 1 เครื�อง 1,700,000

12. เครื�องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 2 เครื�อง 613,800

13. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสานํ�าเกลือ 5 เตียง 275,000

14. เครื�องเอกซเรย์เคลื�อนที� ขนาดไม่น้อยกว่า 200 mA 1 เครื�อง 1,240,000

15. ตู้อบเด็กสําหรับลําเลียงทารกแรกคลอด 1 ตู้ 520,000
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16. เครื�องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไปเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เครื�อง 485,000

7 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม สปาและธุรกิจบริการสุขภาพเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว

จังหวัดพังงา สู่สากล

3,546,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,546,400

8 โครงการติดตั�งพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์การท่องเที�ยวเกาะพระทอง 3,961,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,961,500

1. ติดตั�งระบบพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ศูนย์บริการนักท่องเที�ยว หมู่ที� 2 

บ้านท่าแป๊ะโย้ย ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2 จุด 3,961,500

9 โครงการตลาดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาพื�นบ้านวังหม้อแกงระยะที� 2 2,372,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,372,400

10 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว GREEN&UNSEEN PHANGNGA 4,875,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,875,600

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวถํ�าซํา หมู่ที� 2 ตําบลถํ�านํ�าผุด อําเภอเมืองพังงา 

จังหวัดพังงา

1 แห่ง 4,875,600

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางการท่องเที�ยวพังงา

สู่อาเซียน

2,692,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,692,200

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 7,578,800

1 โครงการฟื�นฟูทรัพยากรสัตว์นํ�าจังหวัดพังงาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2,904,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,904,200

2 โครงการเชื�อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ�น 1,846,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,846,500

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยสู่ประชาคมอาเซียน 2,828,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,828,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 27,364,100

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 27,364,100

1 โครงการ Phang-nga world cuisine 2,485,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,035,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,450,000

1. เครื�องอ่านค่า ATP NG Luminormeter 8 เครื�อง 1,360,000

2. เตาอบสแตนเลสชนิด 4 ถาด พร้อมระบบแก๊ส 1 เครื�อง 40,000

3. เครื�องผสมอาหารเอนกประสงค์ 1 เครื�อง 25,000

4. เครื�องนวดแป้งแบบ 2 แขน 1 เครื�อง 25,000

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ . 1,941,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,941,000

3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันการก่อความไม่สงบ หลักสูตรควบคุมฝูงชน 978,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 978,900

4 โครงการก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ม . 2 ต.เกาะปันหยี 8,101,900
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ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,101,900

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล หมู่ที� 2 ตําบลเกาะปันหยี 

อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 หลัง 8,101,900

5 โครงการค่ายพ่อ แม่ ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติด 916,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 916,300

6 โครงการเพิ�มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 414,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 414,800

7 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ (เยาวชนปลอดภัย ชาวพังงาสุขใจจากภัยยาเสพติด ) 596,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 596,000

8 โครงการตั�งด่านตรวจ ด่านสกัดแรงงานต่างด้าวและสิ�งผิดกฎหมายอําเภอตะกั�วป่า 1,949,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,949,900

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการกีฬา 8,355,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,355,500

1. ก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์ หมู่ที� 3 ตําบลถํ�านํ�าผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง 8,355,500

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งนํ�าประปาชุมชน 1,624,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,624,300

1. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งนํ�าประปาเขื�อนชลประทาน หมู่ที� 2 ตําบลท่านา อําเภอกะปง จังหวัด

พังงา

1 แห่ง 1,624,300

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 1,128,700

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 1,128,700

1 โครงการชาวพังงารักษ์ธรรมชาติ ร่วมรักษาสิ�งแวดล้อม 1,128,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,128,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดภูเก็ต 163,502,800

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 91,693,400

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 54,859,000

1 โครงการขยายแนวเขตและปรับปรุงประปาเพื�อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที�ยว 5,362,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,362,500

1. ปรับปรุงการผลิตนํ�าประปา หนองนํ�าในคลํา หมู่ที� 1 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัด

ภูเก็ต

1 แห่ง 5,362,500

2 โครงการอาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ เพิ�มความเชื�อมั�นให้นักท่องเที�ยว 1,197,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,197,000

3 โครงการป้องกันนํ�าท่วมเพื�อแก้ไขปัญหาจราจร 28,855,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,855,000
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1. ก่อสร้างระบบระบายนํ�า บริเวณถนนเทพกระษัตรี ย่านควนดินแดงถึงสี�แยกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต (ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่างกิโลเมตร 4+600

 - กิโลเมตร 5+300) หมู่ที� 6 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 แห่ง 9,830,000

2. ก่อสร้างระบบระบายนํ�า บริเวณถนนเจ้าฟ้าธานีตะวันตก ย่านหมู่บ้านเจ้าฟ้าถึงสี�แยกนากก 

(ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา–ราไวย์ ระหว่างกิโลเมตร 15+500 - กิโลเมตร 

16+200) หมู่ที� 8 ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 แห่ง 9,195,000

3. ก่อสร้างระบบระบายนํ�า บริเวณหน้ามัสยิดบางมะเหล่า (ทางหลวงหมายเลข 4031 

ตอนมุดดอกขาว – สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กิโลเมตร 7+200 - กิโลเมตร 7+700) 

หมู่ที� 5 ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1 แห่ง 9,830,000

4 โครงการบริหารจัดการชายหาดแบบยั�งยืน 9,830,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,830,000

1. ก่อสร้างอาคารห้องนํ�าสาธารณะและที�เก็บของ ขนาด กว้าง 8.20 เมตร 

ยาว 14.00 เมตร  บริเวณหาดป่าตอง ถนนทวีวงศ์ ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

2 หลัง 4,915,000

2. ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั�น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร 

พร้อมลานอเนกประสงค์ หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร หมู่ที� 3 ตําบลกมลา อําเภอ

กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1 หลัง 4,915,000

5 โครงการจัดหาแหล่งนํ�าดิบเพื�อการอุปโภคบริโภคเพื�อการท่องเที�ยว 9,614,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,614,500

1. ขุดลอกสระเก็บนํ�า กว้างเฉลี�ย 65.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร บริเวณขุม

นํ�าเขียว หมู่ที� 1 บ้านในยาง ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1 แห่ง 9,614,500

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 32,289,800

1 โครงการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก เพื�อส่งเสริมให้

ภูเก็ตเป็นศูนย์กลาง MICE CITY

1,724,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,724,400

2 โครงการสัมพันธ์บ้านพี�สู่บ้านน้องและ ITOP FORUM (Inter-Island Tourism Policy Forum)

 เพื�อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที�ยวระดับโลก

5,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,900,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 3,900,000

3 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวนํ�าตก ร.6 5,430,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,430,900

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนํ�าตก ร.6 หมู่ที� 6 ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 5,430,900

4 โครงการปรับปรุงถนนสายหลักสู่แหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 19,334,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,334,500

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ปริมาณไม่น้อยกว่า 15,540 ตารางเมตร 

พร้อมปรับปรุงทางเท้า ปริมาณไม่น้อยกว่า 2,438 ตารางเมตร สายนํ�าตกโตนไทร 

หมู่ที� 1 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1 สายทาง 19,334,500

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 3,658,300
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1 โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว 1,805,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,805,800

2 โครงการเพิ�มศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที�ยว 816,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 816,900

3 โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวเพื�อเพิ�มคุณภาพแรงงานและแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

1,035,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,035,600

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 886,300

1 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรด้านการท่องเที�ยวและการบริการด้านเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียน

886,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 886,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 11,377,100

1 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 3,477,100

1 โครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้างสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต 1,511,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,511,100

2 โครงการจัดตั�งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที�ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ�น 1,966,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,966,000

1. ปรับปรุงและตกแต่งห้องสําหรับจัดแสดงนิทรรศการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 

ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

8 ห้อง 1,966,000

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 7,900,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการผู้ป่วยทางเดินหายใจแบบครบวงจร 7,900,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,900,000

1. เครื�องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 6 เครื�อง 5,100,000

2. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าชนิดสามไก 14 เตียง 2,800,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 36,912,000

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 36,912,000

1 โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื�อการฟื�นฟูทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัด

ภูเก็ต

4,161,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,161,400

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงลําคลอง แหล่งนํ�า และป้องกันตลิ�งเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว 16,099,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,099,900

1. ปรับปรุงกําแพงกันดินพรุตาเจ๊ะ ความยาว 250.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 

ขุมนํ�าพรุตาเจ๊ะ หมู่ที� 1 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1 แห่ง 1,966,000

2. ก่อสร้างเขื�อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ�ง ความสูงเฉลี�ย 3.00 เมตร 

ยาว 500.00 เมตร หมู่ที� 4 คลองนาใน ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 แห่ง 11,479,800

3. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมคลองอ่าวโต๊ะขุน ความยาวตามแนวสันเขื�อน 

320.00 เมตร หมู่ที� 2 บ้านคอเอน ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1 แห่ง 2,654,100

3 โครงการก่อสร้างดาดท้องคลอง คสล .คลองแสนสุข 16,650,700
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ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,650,700

1. ก่อสร้างดาดท้องคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก พื�นที�ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร บริเวณ

คลองแสนสุข ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 แห่ง 16,650,700

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 15,520,300

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 8,042,200

1 โครงการรักภูเก็ต 3,796,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,796,000

2 โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต 2,282,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,139,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 142,400

1. เครื�องวัดปริมาณนํ�าฝน 8 เครื�อง 46,400

2. เครื�องไซเรนแบบมือหมุน 8 เครื�อง 96,000

3 โครงการเสริมสร้างความมั�นคงจังหวัดภูเก็ต 1,964,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,964,100

2 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 7,478,100

1 โครงการภูเก็ตปลอดภัยเพื�อส่งเสริมด้านการท่องเที�ยว 3,564,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 614,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,950,000

1. รถยกพร้อมเคนและถาดสไลด์ 1 คัน 2,800,000

2. เครื�องยิงตรวจจับความเร็วชนิดมือถือ 5 เครื�อง 150,000

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต 3,914,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,914,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดกระบี� 175,568,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 116,838,000

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 52,627,000

1 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยวสําคัญจังหวัดกระบี� 28,980,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,980,000

1. ซ่อมแซมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้านํ�าตกห้วยโต้ ตําบลทับปริก 

อําเภอเมืองกระบี� จังหวัดกระบี� ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2. ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้านํ�าตกร้อน ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอ

คลองท่อม จังหวัดกระบี� ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

3. ซ่อมแซมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้านํ�าพุร้อนเค็ม ตําบลห้วยนํ�าขาว

อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี� ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2 โครงการพัฒนาการสื�อสารเพื�อสร้างความเชื�อมั�นด้านการท่องเที�ยว 9,847,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,847,000

1. ก่อสร้างอาคารเครื�องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ A.M. พร้อมติดตั�งเสาส่งสัญญาณและปรับ

ภูมิทัศน์โดยรอบ หมู่ที� 7 ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี� จังหวัดกระบี�

1 แห่ง 8,847,000

3 โครงการกระบี�ท่องเที�ยวสีเขียว (Krabi Green Destination) 13,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,800,000

2 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 44,544,500

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นตลาดการท่องเที�ยว 7,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,000,000

2 โครงการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยจังหวัดกระบี� 12,260,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,140,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 120,000

1. ตู้ฟักไข่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ฟอง 8 ตู้ 120,000

3 โครงการประชาสัมพันธ์การตลาดท่องเที�ยวเชิงรุก 11,520,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 11,520,000

4 โครงการเพิ�มศักยภาพระบบการผลิตนํ�ามันปาล์ม 11,320,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,962,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,357,600

1. เครื�องสับย่อยแบบลากพ่วง 4 ชุด 600,000

2. ชุดผสมปุ๋ยอินทรีย์ 2 ชุด 1,127,700

3. ชุดเครื�องย่อยสลายวัตถุดิบ 2 ชุด 583,800

4. ชุดเครื�องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ 2 ชุด 1,537,200

5. ชุดอบแห้งปุ๋ยอินทรีย์ 2 ชุด 625,000

6. เครื�องสับย่อยซากพืช 4 ชุด 640,000

7. ก่อสร้างอาคารโรงเรือนสําหรับวางเครื�องจักร พร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที� 8 บ้านควนม่วง ตําบล

เขาดิน อําเภอเขาพนม และหมู่ที� 3 ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี�

2 หลัง 3,243,900

5 โครงการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัย 2,444,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,444,300

1. ครุภัณฑ์ชุดชําแหละแพะ 3 ชุด 900,000

2. ก่อสร้างอาคารโรงฆ่าแพะ หมู่ที� 8 ตําบลกระบี�น้อย อําเภอเมืองกระบี� หมู่ที� 1 

ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง และหมู่ที� 2 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัด

กระบี�

3 หลัง 1,544,300

3 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 7,549,400

1 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานและสิ�งอํานวยความสะดวก ยกระดับคุณภาพการ

ท่องเที�ยว

7,549,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,549,400

1. ก่อสร้างห้องนํ�าสาธารณะบริการนักท่องเที�ยว หมู่ที� 6 บ้านบ่อท่อ ตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภอ

อ่าวลึก และหมู่ที� 4 ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี�

2 หลัง 2,949,000
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2. งานติดตั�งทุ่นเพื�อความปลอดภัย บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา 

และหมู่เกาะปอดะ และงานติดตั�งวางทุ่นจอดเรือขนาดใหญ่ บริเวณเกาะไก่ เกาะปอดะ 

และบริเวณถํ�าพระนาง อําเภอเมืองกระบี� จังหวัดกระบี�

5 แห่ง 4,600,400

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 12,117,100

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 4,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,000,000

2 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,000,000

3 โครงการกระบี�เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 3,117,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,849,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,267,300

1. ตู้วางหนังสือ 63 ตู้ 504,000

2. รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ตํ�ากว่า 110 ซีซี พร้อมอุปกรณ์พ่วงข้างและชั�นวางหนังสือ 9 คัน 683,100

3. ชุดโต๊ะเก้าอี�และตู้เก็บอุปกรณ์ 8 ชุด 80,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 20,768,500

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 16,945,000

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเชาว์ปัญญา ของเด็กกระบี�ให้ได้มาตรฐานสากล 2,900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,900,000

2 โครงการกระบี�เมืองสุขภาพ 7,782,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,282,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,500,000

1. เครื�องฆ่าอบเชื�ออัตโนมัติไฮโดรเจนพลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร 1 เครื�อง 5,500,000

3 โครงการกระบี�ตามศาสตร์พระราชา 6,262,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,217,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 45,000

1. เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 

พร้อมจอรับภาพขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ�ว

1 ชุด 45,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 3,823,500

1 โครงการลดความเสี�ยงเพื�อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม 3,823,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,823,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 28,961,500

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 28,961,500

1 โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา 28,961,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,961,500

1. รถบรรทุกขยะ 10 ล้อ พร้อมตกแต่ง บรรจุได้ไม่เกิน 25 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่น้อยกว่า 8,000 ซีซี

1 คัน 4,200,000

2. รถตักล้อยาง ขับเคลื�อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า พร้อมติดตั�งบุ้งกี�ความจุไม่น้อย

กว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตร

1 คัน 2,300,000
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3. ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย หมู่ที� 3 ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี�

1 แห่ง 22,461,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดตรัง 178,236,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 90,199,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 52,390,900

1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื�อการขนส่งสินค้าเกษตรและส่งเสริมการท่องเที�ยว 52,390,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 52,390,900

1. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเลียบชายหาด หมู่ที� 4 หมู่ที� 5  

และหมู่ที� 7 ตําบลเกาะลิบง  อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 2.123 กิโลเมตร

1 สายทาง 15,924,700

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ที� 4 นาโต๊ะเก็ม 

ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ระยะทาง 926.00 เมตร

1 สายทาง 4,264,400

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสชั�ง  หมู่ที� 4 ตําบลทุ่งกระบือ 

อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ระยะทาง 880.00 เมตร

1 สายทาง 3,629,700

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน้าวัด หมู่ที� 1 ถึงบ้านไร่เหนือ หมู่ที� 3   ตําบล

ในเตา อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,453,700

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระนํ�าพรุจูด หมู่ที� 3 ตําบลบางดี 

อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ระยะทาง 1.775 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,121,100

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุจูด - บ่อหิน บ้านพรุจูด หมู่ที� 2 (ช่วงที� 2 ) ตําบล

บ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 275.00 เมตร

1 สายทาง 630,700

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเหรียง  หมู่ที� 3 ตําบลหนองตรุด 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,080,900

8. ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายหน้าโรงเรียนวิเชียรมาตุ - 

หลังค่าย ตชด.435 หมู่ที� 4 ถึงหมู่ที� 6 ตําบลบ้านควน อําเภอเมืองตรัง  

จังหวัดตรัง ระยะทาง 670.00 เมตร

1 สายทาง 1,574,500

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานท่าข้าม หมู่ที� 9 ตําบลนาพละ เชื�อมต่อ

เขาช้างหาย ตําบลนาหมื�นศรี ตอน 3 อําเภอเมืองตรัง ระยะทาง 400.00 เมตร

1 สายทาง 981,000

10. ก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านโคกทราย – ทุ่งอิฐ ระหว่างหมู่ที� 1 

กับหมู่ที� 4 (ช่วงที� 5) ตําบลย่านซื�อ อําเภอกันตัง ระยะทาง 1.075 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,003,400

11. ซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลาดยางสายทุ่งรวงทอง - แหลมหยงสตาร์ หมู่ที� 4  

ตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,726,800

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 5,647,400

1 โครงการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที�ยวจังหวัดตรัง ประจําปี 2559 (Trang

 : Paradise of Happiness)

3,802,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,802,000
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2 โครงการสร้างเครือข่ายวัตถุดิบสมุนไพร 1,845,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 645,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,200,400

1. อ่างล้างวัตถุดิบ 1 ชุด 50,000

2. เครื�องหั�นสมุนไพร 1 เครื�อง 15,000

3. ก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร หมู่ที� 2 ตําบลห้วยยอด อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง 1,130,400

4. เครื�องชั�ง 1 เครื�อง 5,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 15,634,500

1 โครงการบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด OTOP ตรังยั�งยืน 1,554,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,554,900

2 โครงการเพิ�มมูลค่าผลผลิตยางพารา 1,729,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 49,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,680,000

1. เตาอบยางแผนรมควันแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ�งแวดล้อม 3 เตา 1,680,000

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในสถาบันเกษตรกร 12,350,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,350,000

1. ตู้นึ�งพร้อมอุปกรณ์ติดตั�ง 2 ชุด 1,400,000

2. เครื�องฉีดโฟมพร้อมอุปกรณ์ติดตั�ง 3 เครื�อง 3,750,000

3. ชุดล้างสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ติดตั�ง 4 ชุด 1,400,000

4. เครื�องผสมยางและสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ติดตั�ง 2 ชุด 700,000

5. ชุดแบบแม่พิมพ์ 35 ชุด 1,400,000

6. เครื�องตัดแต่งและตกแต่งผลิตภัณฑ์ 2 ชุด 600,000

7. ระบบหม้อไอนํ�า (ระบบบอยเลอร์) แรงดันไม่น้อยกว่า 9 บาร์ 1 ชุด 1,500,000

8. ตู้เป่าแห้งไล่ความชื�นพร้อมอุปกรณ์ติดตั�ง 2 ชุด 1,600,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 15,440,900

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและปาล์มนํ�ามันเพื�อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 3,105,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,105,800

2 โครงการเพิ�มมูลค่าและแปรรูปยางพาราเพื�อการส่งออก 11,640,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 202,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,437,300

1. รถยกโฟล์คลิฟท์ 1 คัน 900,000

2. แผงเหล็กรองยางก้อน 11 ชุด 77,000

3. เครื�องอัดก้อนยาง 3 ชุด 900,000

4. ค่าก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อนพร้อมติดตั�งอุปกรณ์ประกอบ ตําบลบ้านโพธิ� 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 หลัง 7,456,700

5. ค่าก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อน ตําบลคลองปาง อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 1 หลัง 2,103,600

3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยจิตสํานึกเกษตรพอเพียง 695,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 695,000

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,085,500

1 โครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 1,085,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,085,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 26,100,200

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,100,100

1 โครงการตามรอยเท้าพ่อทําดีให้พ่อดูสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1,227,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,227,600

2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ 872,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 872,500

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 14,795,100

1 โครงการเพิ�มทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตรัง 1,696,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,696,800

2 โครงการเสริมสร้างความมั�นคงและเข้มแข็งปลอดภัยจังหวัดตรัง “เมืองแห่งความสุข” 7,480,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,363,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 117,000

1. เครื�องไซเรนมือหมุน 6 เครื�อง 72,000

2. เรือไฟเบอร์ 3 ลํา 45,000

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,885,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,885,700

4 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง 860,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 860,000

5 โครงการขุดลอกสระนํ�าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจําจังหวัดตรัง 1,872,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,872,000

1. ค่าขุดลอกสระเก็บนํ�า เรือนจําจังหวัดตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,872,000

3 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 9,205,000

1 โครงการจัดหานํ�าสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เจริญธรรมหนองเสม็ด (มัรกัส) 4,290,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,290,000

1. ค่าขุดสระเก็บนํ�าพร้อมสร้างท่อลอดคันกั�นนํ�า หมู่ที� 3 ตําบลคลองชีล้อม อําเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,313 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,290,000

2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนาหมื�นศรี 4,915,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,915,000

1. ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนาหมื�นศรี หมู่ที� 8 บ้านควนสวรรค์ 

ตําบลนาหมื�นศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

1 หลัง 4,915,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 52,937,000

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 52,937,000

1 โครงการคลองสวยนํ�าใสคนตรังมีสุข 14,579,900
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,579,900

1. ค่าขุดลอกคลองมาบโสน หมู่ที� 4 และหมู่ที� 6 ตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,048 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,608,700

2. ค่าขุดลอกลําห้วยปรีควาย หมู่ที� 2 หมุูที� 3 หมู่ที� 7 และหมู่ที� 8 ตําบลหนองช้างแล่น อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,594 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,534,600

3. ค่าขุดลอกคลองเปียะ หมู่ที� 1 ตําบลเกาะเปียะ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,869 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

4. ค่าขุดลอกคลองหลักขัน หมู่ที� 5 ตําบลสุโสะ และคลองหนองหว้า หมู่ที� 4 ตําบลทุ่งยาว 

อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,300 ลูกบาศก์เมตร

2 แห่ง 1,462,500

5. ค่าขุดลอกคลองสว่าง หมู่ที� 6 ตําบลโคกยาง อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 63,589 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

6. ค่าขุดลอกสระนํ�าพร้อมกําแพงกันดิน หมู่ที� 1 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,950 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,413,700

7. ค่าขุดลอกคลองขามและคลองไพ หมู่ที� 2 หมู่ที� 7 หมู่ที� 11 และหมู่ที� 15 

ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,300 ลูกบาศก์เมตร

2 แห่ง 1,413,700

8. ค่าขุดลอกคลองนํ�าเจ็ด หมู่ที� 5 ตําบลนาโยงเหนือ-หมู่ที� 1 ตําบลนาหมื�นศรี 

อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,660 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

9. ค่าขุดลอกคลองปอพร้อมเทพื�นคอนกรีต หมู่ที� 5 ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ 

จังหวัดตรัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,971 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,345,500

10. ค่าขุดลอกคลองบางพระพร้อมปรับภูมิทัศน์ข้างคลอง หมู่ที� 3 หมู่ที� 4 หมู่ที� 7 

และหมู่ที� 10 ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,500 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,413,700

2 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จังหวัดตรัง 26,049,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,049,300

1. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั�งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเทศบาลตําบลโคกหล่อและ

เทศบาลตําบลคลองเต็ง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 แห่ง 5,209,900

2. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั�งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศองค์การบริหารส่วน

ตําบลเขาวิเศษ และเทศบาลตําบลควนกุน อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

2 แห่ง 5,209,900

3. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั�งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเทศบาลตําบลท่างิ�วและ

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาปูน  อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2 แห่ง 5,209,900

4. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั�งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเทศบาลตําบลท่าพญา  

อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห่ง 2,604,900

5. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั�งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเทศบาลตําบลคลองปาง  

อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

1 แห่ง 2,604,900

6. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั�งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเทศบาลตําบลย่านตาขาว  

อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

1 แห่ง 2,604,900

7. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั�งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเทศบาลเมืองกันตัง อําเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง

1 แห่ง 2,604,900



164หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

3 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมคลองชี บริเวณหมู่ที� 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตําบลท่าสะบ้า  อําเภอ

วังวิเศษ  จังหวัดตรัง

7,372,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,372,500

1. ค่าก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมคลองชี หมู่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตําบลท่าสะบ้า 

อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

1 แห่ง 7,372,500

4 โครงการซ่อมแซมผนังกั�นคลื�น หมู่ที� 5 บ้านหลังเขา ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 4,010,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,010,600

1. ค่าซ่อมแซมผนังกั�นคลื�น หมู่ที� 5 บ้านหลังเขา ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 4,010,600

5 โครงการอนุรักษ์แม่นํ�าลําคลองโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชน 924,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 924,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดสงขลา 261,009,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 135,463,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 26,778,600

1 โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานด้านการคมนาคมขนส่งตามแผนชุมชน 13,121,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,121,600

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้น หมู่ที� 7 ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา

1 สายทาง 878,000

2. ซ่อมแซมถนนลูกรังถมหินคลุกบดอัดแน่น สายสะพานยีโกบ – ควนเขาไหม้ หมู่ที� 9 ตําบล

สํานักแต้ว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

1 สายทาง 603,700

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 สายทาง 2,405,600

4. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายชลประทาน (ปลักยาง) หมู่ที� 2

ตําบลโคกม่วง อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

1 สายทาง 1,170,600

5. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสํานักสงฆ์โคกพะยอม หมู่ที� 5 ตําบลทุ่งลาน อําเภอ

คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

1 สายทาง 774,600

6. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านชายนา – หลังป้อมตํารวจ หมู่ที�  1 – 6 

ตําบลทุ่งขมิ�น อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

1 สายทาง 2,341,200

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 3 บ้านนายัม ตําบลคู อําเภอจะ

นะ จังหวัดสงขลา

1 สายทาง 3,742,100

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพล – นางซิ�น (ตอน 2) บ้านไร่ หมู่ที� 3 ตําบล

เกาะใหญ่ อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

1 สายทาง 1,205,800

2 โครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ�น  สายแยก ทล .408 – ทล.414 (ตอนที� 3) 13,657,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,657,000
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1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก ทล.408 – ทล.414 (ตอนที� 3)  

พร้อมติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื�อความปลอดภัย ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

1 สายทาง 13,657,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 70,584,400

1 โครงการสงขลาสู่เมืองท่องเที�ยววิถีไทย 9,778,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,778,300

2 โครงการพัฒนาวนอุทยานควนเขาวังเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์เพื�อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(AEC)

2,969,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 705,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,264,100

1. เต้นท์ที�พักค้างแรมในป่า (ลายพราง) ขนาด 5 - 6 คน และขนาด 8 - 12 คน 40 หลัง 460,000

2. มอเตอร์สูบนํ�า ขนาด 3 แรงม้า 1 เครื�อง 15,000

3. ก่อสร้างศาลาที�พักพร้อมอุปกรณ์ และขยายเขตไฟฟ้าวนอุทยานควนเขาวัง ตําบลฉลุง 

อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 1,789,100

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวหาดชลาทัศน์ 9,830,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,830,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดชลาทัศน์ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 9,830,000

4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวนกนํ�าคูขุด 23,432,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,432,000

1. ก่อสร้างเรือนรับรองพร้อมอุปกรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตําบลคูขุด อําเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา

2 หลัง 2,457,500

2. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมทางเชื�อม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา 

ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 1,474,500

3. ขุดลอกร่องนํ�าเพื�อการท่องเที�ยวทางนํ�าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 663,130 ลูกบาศก์เมตร ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 19,500,000

5 โครงการพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา 14,745,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,745,000

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนและบริการนักท่องเที�ยว ตําบลสะเดา 

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 14,745,000

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพะโคะย้อนตํานานหลวงปู่ทวด 9,830,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,830,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพะโคะย้อนตํานานหลวงปู่ทวด อําเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 9,830,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 9,240,200

1 โครงการส่งเสริมภาคเกษตร การค้าและบริการ เพื�อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี

เสถียรภาพ

9,240,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,240,200

1. ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 30.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 

พร้อมคูระบายนํ�า ตําบลท่าชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 9,240,200
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4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 28,860,000

1 โครงการผลิตโคเนื�อเพื�อความมั�นคงทางด้านอาหาร เพิ�มพลังงานทางเลือกและ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง

2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,290,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 710,000

1. แผงเหล็กประกอบคอกสัตว์พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด 210,000

2. เครื�องสับพืชอาหารสัตว์ ชนิดใบมีดไม่น้อยกว่า 4 ใบมีด 10 เครื�อง 500,000

2 โครงการปรับปรุงตลาดจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 19,660,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,660,000

1. ปรับปรุงตลาดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 19,660,000

3 โครงการบูรณาการงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,615,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 384,500

1. โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี� 5 ชุด 50,000

2.  โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี� 1 ชุด 30,000

3. โต๊ะรับแขก 1 ชุด 35,000

4. เครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที� 1 พร้อมเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที�

5 ชุด 133,500

5. สแกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที� 2 1 เครื�อง 29,000

6. เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั�งพื�นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ 

ขนาด 18,000 บีทียู

2 เครื�อง 56,000

7. เครื�องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั�งละ 20 แผ่น 1 เครื�อง 18,000

8. เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เครื�อง 33,000

4 โครงการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการครบวงจร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

สถาบันเกษตรกร

3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,406,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 594,000

1. เครื�องสีข้าวด้วยพลังงานไฟฟ้า 3 เครื�อง 240,000

2. เครื�องซีลสูญญากาศ 2 เครื�อง 154,000

3. เครื�องสับพืชอาหารสัตว์ ชนิดใบมีดไม่น้อยกว่า 4 ใบมีด 5 เครื�อง 200,000

5 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 1,200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,200,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 64,490,500

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 50,667,800

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรีที�ประสบปัญหาทางสังคม 

คนพิการ และผู้สูงอายุ

2,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,500,000
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2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ประจําปี 2559 5,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,000,000

3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (เรารักสงขลา) 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

4 โครงการขยายผลโครงการอันเนื�องมากจากพระราชดําริจังหวัดสงขลา 4,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,500,000

5 โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา 35,667,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 231,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 35,436,300

1. ก่อสร้างจําลองสังเวชนียสถานพระพุทธเจ้าพร้อมอาคารประกอบ ตําบลนํ�าน้อย 

อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 35,436,300

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 6,353,500

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา 4,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,500,000

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการเพื�อให้

ชุมชนเข้มแข็งตามแผนชุมชน

1,853,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,853,500

1. ปรับปรุงลานกีฬาประจําหมู่บ้านโดยการสร้างหลังคาโค้งคลุมพื�นที� กว้าง 20.00 เมตร ยาว 

50.00 เมตร สูง 7.50 เมตร ตําบลเกาะแต้ว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 1,853,500

3 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 7,469,200

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นชุมชน

เข้มแข็ง

4,469,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,110,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,359,200

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ขนาดพื�นที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร 

อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 2,359,200

2 โครงการอนุรักษ์ฟื�นฟู สืบทอด และการมีส่วนร่วมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 36,903,500

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 1,662,200

1 โครงการส่งเสริมและฟื�นฟูสภาพป่าต้นนํ�าจังหวัดสงขลา 1,131,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,131,400

2 โครงการส่งเสริมการปลูกสนทะเล ป้องกันการกัดเซาะชายหาดจังหวัดสงขลา 530,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 530,800

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28,331,000

1 โครงการบริหารจัดนํ�าตามแผนบริหารจัดการนํ�าและพัฒนาทรัพยากรนํ�าแบบบูรณาการ

จังหวัดสงขลา

1,443,100
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,443,100

1. ขุดลอกลําห้วยบ้านเลียบ กว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,485.00 เมตร ตําบลท่า

ช้าง อําเภอบางกลํ�า จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 461,200

2. ขุดลอกคลองในพื�นที�หมู่ที� 1,7,8 และ 9 ยาว 10,660.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร  ตําบลท่า

บอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 981,900

2 โครงการบริหารจัดการนํ�าเพื�อป้องกันและแก้ไขปัญหานํ�าท่วม นํ�าแล้งตามแผนชุมชน 26,887,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,887,900

1. ขุดลอกคลองโมย,ขุดลอกคลองพลี,ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าบ้านโต้นนท์ อําเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 2,949,400

2. ขุดลอกสระนํ�าสาธารณประโยชน์ หมู่ที� 6 ตําบลคูหาใต้ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 744,600

3. ขุดลอกคลองปาลาม  ตําบลห้วยลึก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 2,554,500

4. ขุดลอกสระนํ�าพังลิง ตําบลบ่อแดง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 1,950,000

5. ขุดลอกคลองเชิงแส หมู่ที� 3 และหมู่ที� 4 ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 1,053,000

6. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�า หมู่ที� 8 และหมู่ที� 9 ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 1,170,000

7. ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ�งพัง (เขื�อนป้องกันนํ�าเซาะ) ริมคลองอู่ตะเภา อําเภอบางกลํ�า จังหวัด

สงขลา

1 แห่ง 2,461,900

8. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าพร้อมบ่อพัก ตําบลทุ่งหวัง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 2,925,000

9. ปรับปรุงคูระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาลพัฒนา 2 ตําบลพังลา 

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 877,500

10. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลํารางสาธารณประโยชน์สายป่าใหญ่ 

หมู่ที� 4 และหมู่ที� 6 ตําบลบางกลํ�า อําเภอบางกลํ�า จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 2,390,700

11. ขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืช คลองมุยง หมู่ที� 4 และหมู่ที� 8 ตําบลสะบ้าย้อย อําเภอ

สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 1,589,300

12. ก่อสร้างคูระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลจะแหน อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 714,700

13. ก่อสร้างคูระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนายแดง – สวนนายแคล้ว 

หมู่ที� 6 ตําบลท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 1,365,000

14. ก่อสร้างคูระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านคูตีน หมู่ที� 2 ตําบลนํ�าขาว อําเภอ

จะนะ จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 920,900

15. ขุดสระเก็บนํ�า หมู่ที� 4 บ้านกรงอิตํา ตําบลเกาะสะบ้า อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 1,462,500

16. ก่อสร้างเขื�อนหินทิ�งป้องกันคลื�นกัดเซาะชายฝั�งหมู่ที� 3 บ้านเกาะแลหนัง 

ตําบลปากบางอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 1,758,900

3 ควบคุมมลพิษ 1,962,300

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลา 1,962,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,962,300

4 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 4,948,000

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดสงขลา 4,948,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 780,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,168,000

1. ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มเกษตรกรในพื�นที�จังหวัดสงขลา 5 แห่ง 1,808,800

2. ติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคานําร่องอาคารศาลากลาง

จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 2,359,200

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 14,152,500

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 14,152,500

1 โครงการเชิดชูสถาบันและเพิ�มประสิทธิภาพด้านความมั�นคงจังหวัดสงขลา 3,802,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,802,500

2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ชุมชน เพื�อความมั�นคง 4,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,000,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสงขลา 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,600,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 400,000

1. เครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที� 1 พร้อมเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที�

16 ชุด 400,000

4 โครงการจัดหาเครื�องตรวจจับวัตถุระเบิด (WALKTHROUGH) 3,350,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,350,000

1. เครื�องมือตรวจวัตถุระเบิด (walkthrough) 3 เครื�อง 850,000

2. เครื�องตัดสัญญาณคลื�นโทรศัพท์ 1 เครื�อง 2,500,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดสตูล 169,398,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 153,398,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 134,142,500

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวทางธรณีวิทยาจังหวัดสตูล(Satun Geopark) 18,232,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,900,000

1. การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั�วไป 1 500,000

2. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ 2 2,400,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,332,200

1. เรือคายัค ขนาด 3 ที�นั�ง 50 ลํา 1,250,000

2. ก่อสร้างประติมากรรมซากฟอสซิลทะเลดึกดําบรรพ์ในอําเภอทุ่งหว้า 

และอําเภอละงู จังหวัดสตูล

30 แห่ง 1,622,000

3. ปรับปรุงขยายศูนย์วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบรรพ์ทุ่งหว้า พร้อมสร้างห้องฉาย

ภาพยนตร์ 3 มิติ ตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

1 แห่ง 4,865,900

4. ก่อสร้างฝายพร้อมสะพานทางเดินและโปะทุนลอยขึ�นลง บริเวณทางออก

ถํ�าเลสเตโกดอน ตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

1 แห่ง 2,925,000
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5. ก่อสร้างป้ายส่งเสริมแหล่งท่องเที�ยวอุทยานธรณีสตูล ตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า จังหวัด

สตูล

49 ป้าย 4,669,300

2 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนเพื�อเข้าสู่พื�นที�การเกษตร 8,779,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,779,600

1. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองชลประทาน บ้านนาแค -

บ้านท่าจีน ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ความกว้าง 4.00 เมตร 

ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,905,800

2. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนควายแห หมู่ที� 2 ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอ

ควานกาหลง จังหวัดสตูล ความกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 

ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,873,800

3 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามยุทธศาสตร์จังหวัด 6,828,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,828,500

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สต. 4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4052-

บ้านบากันโต๊ะทิด อําเภอละงู จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

พร้อมสิ�งอํานวยความปลอดภัย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 6,828,500

4 โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว 9,755,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,755,000

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต .3018 แยกทล.416 - 

บ้านตันหยงละไน้ อําเภอทุ่งหว้า และอําเภอละงู จังหวัดสตูล ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 0.00-3.00 เมตร พร้อมสิ�งอํานวยความปลอดภัยระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,755,000

5 โครงการพัฒนาเส้นทางชายฝั�งทะเลจังหวัดสตูล 29,265,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,265,000

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต .3040 แยก ทล.4051 -

บ้านหาดทรายยาว อําเภอดเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 0.00-3.00เมตร พร้อมสิ�งอํานวยความปลอดภัย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,510,000

2. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต. 3039 แยก ทล.416 - บ้านสาคร 

อําเภอละงู และอําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00เมตร ไหล่ทางข้างละ0.00-3.00

เมตร พร้อมสิ�งอํานวยความปลอดภัย ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,755,000

6 โครงการติดตั�งป้ายบอกทางเข้าสถานที�ท่องเที�ยว 983,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 983,000

1. ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้าสถานที�ท่องเที�ยว ในอําเภอควนกาหลง อําเภอท่าแพ 

อําเภอละงู อําเภอทุ่งหว้า และอําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

8 แห่ง 983,000

7 โครงการติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างเพื�อสร้างความปลอดภัยเส้นทางการท่องเที�ยว 6,881,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,881,000

1. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนเขาขาว-ท่าเรือ ปากบารา ระหว่าง

 กม.3+445-กม.6+385 ตําบลปากนํ�าและตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

1 แห่ง 6,881,000

8 โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 34,142,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,142,500
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1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต. 4004 แยกทล.4137 -

นํ�าตกดาวกระจาย อําเภอควนกาหลงและอําเภอมะนัง จังหวัดสตูลผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-3.00 เมตร พร้อมสิ�งอํานวยความปลอดภัย 

ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 17,559,000

2. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต .3037 แยกทล. 416 - 

บ้านทุ่งบุหลัง อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 

ข้างละ 0.00-3.00 เมตรพร้อมสิ�งอํานวยความปลอดภัย ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 16,583,500

9 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนเพื�อเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว 19,275,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,275,700

1. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายอ่าวใน-ถํ�าภูผาเพชร หมู่ที� 6 ต่อ

หมู่ที� 9 ตําบลปาล์มพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล ความกว้าง 4.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,579,200

2. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนกันติง หมู่ที�7 ตําบลบ้านควน อําเภอ

เมืองสตูล จังหวัดสตูล ความกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 

4.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,696,500

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 19,256,000

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที�ยวนานาชาติ 5,600,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,600,000

2 โครงการเพิ�มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 10,852,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,852,000

1. การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั�วไป 1350 10,852,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงาน OTOP จังหวัดสตูล 2,200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,200,000

4 โครงการจัดตั�งทีมกู้ภัยทางนํ�าจังหวัดสตูลเพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้นักท่องเที�ยว 604,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 604,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 8,000,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 8,000,000

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดําริ 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล 5,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดปัตตานี 220,014,900

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 120,451,400

1 สร้างโอกาส เพิ�มรายได้ 98,013,100
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1 โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริจังหวัดปัตตานี 49,266,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,442,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 43,823,300

1. ซ่อมแซมสระเก็บนํ�าบ้านเจาะบาแน ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 1,170,000

2. ซ่อมแซมคูระบายนํ�าโครงการจัดหานํ�าในราษฎร ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ�

จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 1,170,000

3. ซ่อมแซมคูระบายนํ�าโครงการจัดหานํ�าในราษฎร ตําบลกะรุบี ตําบลโละดือรามัน 

อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 1,462,500

4. ซ่อมแซมระบบกรองนํ�าฝายช่องเรือ ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ� จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 1,365,000

5. ซ่อมแซมคันกั�นนํ�าบ้านจะรัง ตําบลจะรัง อําเภอยะหริ�ง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 1,267,500

6. ซ่อมแซมฝายลวดนํ�าเต้า ตําบลทุ่งคล้า อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 1,365,000

7. ขุดลอกคลองบางเก่า ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 1,170,000

8. ขุดลอกแหล่งนํ�าพร้อมก่อสร้างบ่อพักนํ�า โรงเรียนตํารวจตระเวรชายแดน

พีระยานุเคราะห์ 4 อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 4,875,000

9. ก่อสร้างคอนกรีตดาดคลองส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ ตําบลปิยามุมัง อําเภอยะหริ�ง 

จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 9,830,000

10. ซ่อมแซมและขุดลอกคูระบายนํ�า ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 3,900,000

11. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ตําบลปุโละยุโป อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 275,300

12. ปรับปรุงระบบนํ�าประปาโรงเรียนบ้านบางเก่า ตําบลบางเก่า อําเภอสายบุรี 

จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 14,745,000

13. ปรับปรุงพร้อมติดตั�งอุปกรณ์ภายในอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้าน

ยาบี ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี

1 แห่ง 874,900

14. ชุดอุปกรณ์เพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปกลุ่มทอผ้าทรายขาว และ

กลุ่มทอผ้าบ้านตรัง

1 ชุด 288,000

15. เครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที� 1 พร้อมเครื�องสํารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA

1 ชุด 26,100

16. เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล 1 ชุด 21,000

17. เครื�องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั�งละ 20 แผ่น 1 เครื�อง 18,000

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบโซนนิ�งและภูมิสารสนเทศ 14,482,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 14,482,100

3 โครงการขยายผลโครงการฟื�นฟูทรัพยากรชายฝั�งทะเลอันเนื�องมาจากพระราชดําริ

จังหวัดปัตตานี

16,400,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 16,400,000

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื�อการแข่งขันในการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อาเซียน 2,727,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,727,500

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดปัตตานี 5,331,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,331,000
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งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

6 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานที�เหมาะสมในกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

9,806,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 163,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,643,300

1. ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาดกลาง ในอําเภอยะรัง อําเภอ

ยะหริ�ง และอําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

3 หลัง 2,270,800

2. ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาดใหญ่ ในอําเภอยะรัง  อําเภอ

ยะหริ�ง และสายบุรี จังหวัดปัตตานี

5 หลัง 7,372,500

2 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 22,438,300

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช .ปน 4015 - นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานี ตําบล

นํ�าบ่อ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 2.182 กิโลเมตร

22,438,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 22,438,300

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช .ปน.4015 - นิคมอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาลปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 

ระยะทาง 2.182 กิโลเมตร ตําบลนํ�าบ่อ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

1 สายทาง 22,438,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 23,566,300

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 23,566,300

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่อาเซียน 15,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 15,000,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที�ยวจังหวัดปัตตานี : เปิดโลกท่องเที�ยวมุมมองใหม่ที�

ปัตตานีสู่ประชาคมอาเซียน (ตอนใต)้

8,566,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,945,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,621,100

1. จัดทําป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที�ยว 3 ภาษา ในเขตสายทางอําเภอโคกโพธิ� และอําเภอ

เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

4 ป้าย 2,621,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 55,087,500

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 55,087,500

1 โครงการบริหารจัดการแหล่งนํ�าเดิม เพื�อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 45,337,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 45,337,500

1. ขุดลอกคลองระบายนํ�า D 8 กว้าง 30.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร 

บ้านดอนรัก ตําบลดอนรัก อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 9,750,000

2. ขุดลอกคลองบางตาหยาด กว้าง 10.00 - 15.00 เมตร ยาว 8.000 กิโลเมตร

ตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 4,875,000

3. ขุดลอกคลองตะพากระจูด (บ้านตะพาบน) กว้าง 8.00 - 9.00 เมตร 

ยาว 8.000 กิโลเมตร ตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 3,900,000

4. ขุดลอกคลองบ้านนาแม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.000 กิโลเมตร ตําบลคลองมะนิง อําเภอ

เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 2,437,500
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5. ขุดลอกคลองบ้านบาเซตีงี กว้าง 40.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร 

ตําบลตะโละดือรามัน อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 9,750,000

6. ขุดลอกคลองระบายนํ�าคลอง D1 กว้าง 30.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

ยาว 5.000 กิโลเมตร บ้านชะเมา ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ� จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 14,625,000

2 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ�าบ้านสารวันอันเนื�องมาจากพระราชดําริ 9,750,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,750,000

1. ก่อสร้างระบบท่อส่งนํ�า ชนิดท่อ PVC ชั�น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ�ว 

ยาวประมาณ 8,800.00 เมตร อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 9,750,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 11,909,700

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 11,909,700

1 โครงการปัตตานีสันติสุข 11,909,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,901,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,008,300

1. ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กเรือนจํากลาง ตําบลบานา อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัด

ปัตตานี

1 แห่ง 828,300

2. จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 9 คัน 180,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดยะลา 198,966,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 98,671,300

1 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 54,616,300

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ�น OTOP 9,486,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,086,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,400,000

1. เครื�องซีลและเติมไนโตรเจนสายพานต่อเนื�องและถังไนโตรเจน 2 เครื�อง 200,000

2. เครื�องซีสสุญญากาศ 2 เครื�อง 200,000

3. เครื�องฆ่าเชื�อนํ�าระบบนํ�าสเปรย์ 1 เครื�อง 4,000,000

2 โครงการโรงงานยางรมควันอัดก้อน 31,394,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 31,394,000

1. ตู้อบรมควัน 3 ตู้ 10,500,000

2. เครื�องอัดยางลูกขุนพร้อมชั�นวาง 1 ชุด 2,000,000

3. รถโฟล์คลิฟท์ 1 คัน 1,200,000

4. ก่อสร้างอาคารอัดก้อนยางลูกขุนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ตําบลตาชี อําเภอยะหา จังหวัด

ยะลา

1 แห่ง 17,694,000

3 โครงการจัดตั�งศูนย์รวบรวมนํ�ายางสด 1,578,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,578,300
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1. เครื�องชั�งรถบรรทุก ขนาด 50 ตัน พร้อมติดตั�ง 2 แห่ง 900,000

2. ก่อสร้างโรงเรือนขนาดพื�นที�ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมบ่อรวบรวมบ่อพักนํ�ายางสด

 และอุปกรณ์ ในพื�นที�อําเภอเบตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

6 แห่ง 678,300

4 โครงการเพิ�มศักยภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไม้ผลจังหวัดยะลา AEC 12,158,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,575,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,583,000

1. เครื�องกวนเอนกประสงค์กระทะทองเหลือง ขนาด 30 นิ�ว พร้อมมอเตอร์ 8 ชุด 640,000

2. หม้อต้ม 8 เครื�อง 400,000

3. เครื�องผนึกถุงแบบสูญญากาศ กําลังปั�มสูญญากาศ 8 เครื�อง 720,000

4. เครื�องสับย่อย 8 เครื�อง 400,000

5. เครื�องผสมปุ๋ย 8 เครื�อง 400,000

6. เครื�องอัดเม็ด 8 เครื�อง 400,000

7. โต๊ะสแตนเลส 16 ตัว 400,000

8. ถังนํ�าสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 16 ถัง 240,000

9. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สําหรับการแปรรูปผลผลิตต้นแบบ ขนาดพื�นที�ไม่น้อยกว่า 400

 ตารางเมตร

1 แห่ง 983,000

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 24,544,800

1 โครงการขยายผลพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเลี�ยงแพะนม 5,185,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,150,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,035,000

1. แพะนมเพศผู้ 30 ตัว 510,000

2. แพะนมเพศเมีย 180 ตัว 2,700,000

3. เครื�องหั�นพืชอาหารสัตว์เอนกประสงค์ 30 เครื�อง 750,000

4. ตู้แช่นํ�านม 3 ตู้ 75,000

2 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงปลากดเหลืองในกระชังเพื�อยกระดับรายได้แก่เกษตรกร 3,029,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,029,000

3 โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการไม้ยางพาราและช่วยเหลือโรงเรียนในชนบท 2,983,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,983,800

4 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงโคเนื�อ 7,629,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,129,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,500,000

1. โคเนื�อลูกผสมเพศเมีย อายุ 2 ปี 260 ตัว 6,500,000

5 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์เพื�อการพัฒนาตลาดสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์กล้วยหินบันนังสตา GI 

(Gographical Indication)

800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 800,000

6 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ�น สร้างอาชีพเสริมรายได้ครัวเรือน 1,955,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,955,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

7 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงปศุสัตว์สู่ชุมชนและการขยายผลโครงการเกษตรเพื�ออาหารกลางวัน

ตามแนวพระราชดําริ

2,963,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,963,000

3 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 19,510,200

1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบคมนาคมในชุมชนเพื�อรองรับผลผลิตการเกษตรและการท่องเที�ยว 19,510,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,510,200

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร พร้อมลานจอดรถ สายทางขึ�นวัดคอกช้างหมู่ที� 7 

ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

1 สายทาง 3,667,900

2. ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร สายทางเข้านํ�าตกบือยอง หมู่ที� 3 ตําบลกายูบอเกาะ 

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 สายทาง 3,433,800

3. ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

ระยะทาง 0.500กิโลเมตร สายสะพานไทร - สระต้นเหลียง หมู่ที� 1 ตําบลตาเซะ

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 สายทาง 1,951,000

4. ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผิวจรารกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง

 0.650 กิโลเมตร สายรอบสระต้นเหลียง หมู่ที� 1 ตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

1 สายทาง 2,029,100

5. ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร สายกูนอ - กือแต หมู่ที� 1 ตําบลละแอ อําเภอยะหา 

จังหวัดยะลา

1 สายทาง 3,433,800

6. ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร สายหน้าตลาดนัดบันนังบูโบ หมู่ที� 3 ตําบลถํ�าทะลุ 

อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

1 สายทาง 4,994,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 43,574,200

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 35,199,200

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก จังหวัดยะลา 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ควบคุมโรคชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดยะลา 2,038,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,038,200

3 โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 1,901,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 55,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,846,100

1. ก่อสร้างระบบพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ 8 อําเภอในจังหวัดยะลา 8 แห่ง 1,846,100

4 โครงการป้องกันการตั�งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดยะลา 1,040,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,040,000

5 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา 4,633,000
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งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,633,000

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนชุมชน 2,926,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,926,500

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายว่านยี�ไร่บน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 750.00 เมตร บ้านจาเราะปะไต ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

1 สายทาง 2,926,500

7 โครงการพัฒนาศิลป์สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กพิการยะลา ART FOR ALL 1,120,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,120,000

8 โครงการฝึกซ้อมกีฬาให้กับคนพิการจังหวัดยะลา 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

9 โครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็ก 0 - 72 เดือน 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

10 โครงการพัฒนาอาชีพเยาวชนสถาบันปอเนาะเพื�อเพิ�มโอกาสในอาชีพเสริม 3,776,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,776,000

11 โครงการสุขภาพดีวิธีชาวยะลา 2,700,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,700,000

12 โครงการตามรอยพระราชดําริ 10,564,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,692,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,872,400

1. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดนํ�าคลองปุดอันเนื�องมาจากพระราชดําริ หมู่ที� 7 ตําบลบาละ 

อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

1 แห่ง 3,120,000

2. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บ้านปาโจแมเราะ อันเนื�องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

1 แห่ง 2,752,400

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 1,900,000

1 โครงการทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) เพื�อเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 283,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,217,000

1. อุปกรณ์ฝึกซ้อมสาธารณภัยพร้อมสถานที�จําลองเมืองยะลา 5 ชุด 1,217,000

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบจังหวัดยะลา สาขาเบตง 400,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 400,000

3 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 6,475,000

1 โครงการเสริมสร้างพระพุทธศาสนาเพื�อสร้างความสันติสุขจังหวัดยะลา 3,475,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,475,000

2 โครงการเสริมสร้างความมั�นคงด้านศาสนา (อิสลาม คริสต์ ซิกส์) เพื�อสร้างความสันติสุขจังหวัด

ยะลา

3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 8,964,000

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 4,049,000



178หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ
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ปริมาณ

1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและท้องถิ�นในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

2,549,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,549,000

2 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยให้กับ อปท .ชุนและสถานศึกษา 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,455,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 45,000

1. เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวผล 1 เครื�อง 21,000

2. เครื�องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื�อง 24,000

2 ควบคุมมลพิษ 4,915,000

1 โครงการติดตั�งสถานีตรวจวัดคุณภาพพื�นที�อําเภอเบตง 4,915,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,915,000

1. ติดตั�งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื�นที�อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง 4,915,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 38,756,600

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 24,274,600

1 โครงการฝึกทบทวนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตําบล (ชคต.) 2,355,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,295,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 60,000

1. หุ่นมาสคอตอาสาสมัครรักษาดินแดง 2 ตัว 60,000

2 โครงการยะลาใต้สุดสยามรวมพลังสร้างสันติสุข 5,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,000,000

3 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยวิถีท้องถิ�นใต้เพื�อสร้างสันติสุข 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

4 โครงการสื�อสร้างสังคมยะลาสันติสุข 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

5 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในชุมชนเพื�อคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดยะลา (จุลภาค) 2,480,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,480,600

1. ปรับปรุงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาแลแป - ป่าเฮาะ กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลเขื�อนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

1 สายทาง 682,900

2. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 

อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

1 สายทาง 1,797,700

6 โครงการมวลชนสัมพันธ์สร้างสันติสุขในจังหวัดยะลา 10,439,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,439,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 14,482,000

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6,200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,200,000
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2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร .และชรบ. ในการเฝ้าระวังภัยในชุมชน สถานที�ราชการและ

บ้านเรือนประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

1,100,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,100,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื�อความมั�นคงในพื�นที�จังหวัด

ยะลา

4,827,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,827,000

1. ระบบตรวจจับสแกนใต้ท้องรถพร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ 4,827,000

4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 2,355,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,355,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดนราธิวาส 249,098,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 62,501,200

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 15,761,800

1 โครงการสนับสนุนงานของดีเมืองนราประจําปี 2559 14,611,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 14,611,800

2 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที�ยว 1,150,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,150,000

2 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 9,254,400

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเพื�อยกระดับมาตรฐานและ

ขยายโอกาสทางการตลาดสู่ภูมิภาคอื�นและเชื�อมโยงประชาคมอาเซียน

5,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,000,000

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชนโดยเครือข่าย KBO/กอ.นตผ.

จังหวัดนราธิวาส

4,254,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,254,400

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 37,485,000

1 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อาหาร จังหวัดนราธิวาส 5,597,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,597,000

2 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

3 โครงการยกระดับและเพิ�มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME และ OTOP ประเภทของใช้

 ของที�ระลึก ของตกแต่ง เพื�อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

3,764,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,764,000

4 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ผ้าและเครื�องแต่งกาย เพื�อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(AEC)

5,050,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,050,000
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5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและก่อสร้างจังหวัดนราธิวาส 1,476,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,476,000

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานสร้างฐานเศรษฐกิจเมืองนรา 6,061,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,061,000

7 โครงการสนับสนุนเครื�องมือทําการประมงพื�นบ้าน 1,220,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,220,000

8 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตลองกองเชิงคุณภาพ 5,135,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,799,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 336,000

1. เครื�องพ่นแรงสูงพร้อมรถเข็น 14 ชุด 336,000

9 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวประจําถิ�น (ข้าวหอมกระดังงา) 4,653,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,453,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 200,000

1. เครื�องซีลสูญญากาศ 2 เครื�อง 200,000

10 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชน 1,529,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,529,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 108,955,200

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 108,955,200

1 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาส 18,731,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 18,731,100

2 โครงการพัฒนาการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเพื�อชุมชน 90,224,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 90,224,100

1. ปรับปรุงอาคารที�ทําการกลุ่มอาชีพเบเกอรี� ตําบลปาเสนัส อําเภอสุไหงโก -ลก 

จังหวัดนราธิวาส

1 หลัง 550,500

2. ปรับปรุงศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 8 หลัง 2,890,100

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะหริ�ง หมู่ที� 1 - หมู่ที� 2 บ้านบอฆอ 

ตําบลโษต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง 7,937,700

4. บูรณะศาลาพลับพลาธารทัศน์นํ�าตกปาโจ 1 หลัง 1,969,600

5. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลูโบ๊ะสาเมาะ ตําบลปะลุกาสาเมาะ 

อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 2,633,900

6. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฝึกฟื�นฟูสมรรถภาพเด็กพิการเครือข่าย ตําบลยี�งอ อําเภอยี�งอ 

จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 707,800

7. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแก่สัญจรภายในหมู่บ้าน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หมู่ที� 

1 ตําบลจอเบาะ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 975,500

8. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแก่ผู้สัญจรภายในหมู่บ้าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หมู่ที�

 1 ตําบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 487,800

9. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแก่ผู้สัญจรภายในหมู่บ้าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หมู่ที�

 3 ตําบลจอเบาะ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 487,800
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10. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งและแก้ไขปัญหานํ�าท่วมคลองจาเราะกาแร จุดที� 2 หมู่ที� 7 ตําบล

ยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 4,875,000

11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายบ้านควนแดง-นูโร๊ะ ตําบลโละจูด อําเภอ

แว้ง จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง 9,685,800

12. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบคูส่งนํ�าขนาดกว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หมู่ที� 3 

ตําบลแว้ง อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 597,600

13. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าเข้านา หมู่ที� 7 ตําบลกายูคละ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 975,000

14. ก่อสร้างคูส่งนํ�า บ้านยะหอ หมู่ที� 3 ตําบลแม่ดง อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 3,217,500

15. ซ่อมแซมต่อเติมท่อส่งนํ�าประปาภูเขาเพื�อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

บ้านไอบือเล็ง ตําบลศรีบรรพต อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 1,769,400

16. ขยายเขตไฟฟ้าระบบจําหน่ายและติดตั�งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 แห่ง 676,000

17. ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี�ยมสายทางบ้านไอร์กูเล็ง - บ้านกูเว อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัด

นราธิวาส

1 แห่ง 2,926,500

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านไอร์กูเล็ง - บ้านกูเว อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัด

นราธิวาส

1 สายทาง 2,438,800

19. ก่อสร้างอาคารกลุ่มสตรีหมู่บ้านกาวะ หมู่ที� 2 ตําบลกาวะ อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส

1 หลัง 589,800

20. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านลีลานนท์-บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อําเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง 638,000

21. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตําบลซากอ อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 1,935,600

22. ก่อสร้างตลาดนัดขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 819,900

23. ขุดคูแนวป้องกันไฟป่าในพื�นที�เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอสุไหงโก -ลก

 จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 2,064,300

24. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร คอนกรีตกว้าง 

16.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 841,500

25. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานไม้บ้านเจาะบากง ตําบลยูโยะ อําเภอสุไหงโก - ลก จังหวัด

นราธิวาส

1 แห่ง 720,100

26. ก่อสร้างเขื�อนหินป้องกันตลิ�งแนวคลองตันหยงมัส (หลังวัดร่อน) สูง 6.00 เมตร 

ยาว 198.00 เมตร ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 7,211,200

27. ปรับปรุงห้องนํ�ามัสยิดดารุลนาอีม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตําบลศรีสาคร 

อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 561,300

28. ก่อสร้างฌาปนสถานวัดกาหลงคีรีธรรมาราม ชนิดเตาเดี�ยว ตําบลกาหลง 

อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 4,151,800

29. ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กช้างลอดไม้ ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส

1 แห่ง 3,634,800

30. ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวนํ�าตกฉัตรวาริน ตําบลโต๊ะเต็ง อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 2,359,200
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31. ก่อสร้างศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 12 แห่ง 11,501,100

32. ก่อสร้างศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 3 แห่ง 4,423,500

33. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชมรมอีหม่าม อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 2,576,500

34. ก่อสร้างอาคารอบสมุนไพรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

6.00 เมตร ตําบลโละจูด อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

1 หลัง 393,200

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 17,368,400

1 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 17,368,400

1 โครงการเก็บกักนํ�าเพื�อป้องกันภัยแล้งและไฟไหม้พรุบาเจาะ 17,368,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 60,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,308,400

1. ก่อสร้างคันดินและคลองระบายนํ�า ยาว 15.75 เมตร ตําบลลุโบะบือซา 

และตําบลปอเยาะ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 17,308,400

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 51,273,900

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 51,273,900

1 โครงการราษฎร์ - รัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 40,394,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 27,154,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,239,600

1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 118 ชุด 13,239,600

2 โครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื�อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 10,879,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,636,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,243,900

1. ปรับปรุงค่ายบําบัดฟื�นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 3,243,900

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดจันทบุรี 186,761,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,001,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 102,541,300

1 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที�ยวหาดเจ้าหลาว ตําบลคลองขุด อําเภอท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี

7,893,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,893,600

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายหาดเจ้าหลาว ตําบลคลองขุด 

อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.040 กิโลเมตร

1 แห่ง 7,893,600

2 โครงการ พัฒนาเส้นทางเข้าศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริฯ หมู่ที� 5 , 6 และ หมู่ที� 9 ตําบล

แสลง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

16,477,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,477,900
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ปริมาณ

1. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองขวาง-เขากระแจะ หมู่ที� 5 , 6 และ หมู่ที� 9 

ตําบลแสลง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทางยาว 4.250 กิโลเมตร

1 สายทาง 16,477,900

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย 3424 ตอนบ้านใหม่ - สะตอน หมู่ที� 1,2,4,9 และ 10 ตําบล

สะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

22,141,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 22,141,100

1. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย 3424 ตอนบ้านใหม่ - สะตอน หมู่ที� 1,2,4,9 และ 

หมู่ที� 10 ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กว้าง 9.00 เมตร 

ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 50,130 ตารางเมตร

1 สายทาง 22,141,100

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายทุ่งใหญ่ -บ้านตาเลียว 

หมู่ที� 12 ตําบลทุ่งเบญจา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

6,413,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,413,600

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งใหญ่ -บ้านตาเลียว หมู่ที� 12 ตําบลทุ่งเบญจา อําเภอ

ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 6,413,600

5 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายแยก ทล .317-บ้านทุ่งด่าน หมู่ที� 

10 ตําบลปัถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

5,426,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,426,900

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล .317-บ้านทุ่งด่าน หมู่ที� 10 ตําบลปัถวีอําเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 

1.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 5,426,900

6 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายแยก ทล .317 (กม.22+000)-

สํานักสงฆ์ทุ่งเขาทอง ตําบลปัถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

2,960,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,960,100

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล .317(กม.22+000)-สํานักสงฆ์ทุ่งเขาทองตําบล

ปัถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 

0.500 กิโลเมตร

1 แห่ง 2,960,100

7 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายเข้าสถานีอนามัยทัพนคร (ตอนที� 

2) ตําบลปัถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

1,973,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,973,400

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสถานีอนามัยทัพนคร (ตอนที� 2) ตําบลปัถวี อําเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร

1 แห่ง 1,973,400

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนา -สุดใจ หมู่ที� 7 ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี

6,407,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,407,100
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1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนา -สุดใจ หมู่ที� 7 ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

จันทบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร

1 แห่ง 6,407,100

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายคลองตาคง -นาจอก ตําบลหนองตาคง 

อําเภอโป่งนํ�าร้อน จังหวัดจันทบุรี

11,955,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,955,900

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายคลองตาคง -นาจอก ตําบลหนองตาคง อําเภอ

โป่งนํ�าร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 5,000 เมตร

1 สายทาง 11,955,900

10 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายเนินมณฑา -บ้านหนองไทร 

ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

5,920,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,920,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินมณฑา -บ้านหนองไทร ตําบลกระแจะ 

อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 5,920,200

11 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายสะโทย -วัดเวฬ-ุนาซ็อก ตําบลวัง

สรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

8,360,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,360,600

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก สายสะโทย-วัดเวฬ-ุนาซ็อก ตําบลวังสรรพรส 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 แห่ง 8,360,600

12 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายทางราก -ทุ่งสน(ตอนที� 2) ตําบล

สนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

2,960,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,960,100

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางราก -ทุ่งสน(ตอนที� 2) ตําบลสนามไชย

อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

1 แห่ง 2,960,100

13 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายสีพยาล่าง ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี

3,650,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,650,800

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายสีพยาล่าง ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี กว้าง 4 เมตร ยาว 1.700 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 

ผิวจราจร 6,800 ตารางเมตร

1 แห่ง 3,650,800

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 14,895,000

1 โครงการงานเทศกาลท่องเที�ยวเขาสอยดาว 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

2 โครงการเพิ�มศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(มหัศจรรย์เมืองจันท์)

6,790,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,790,400

3 โครงการชวน ชิม ช้อป OTOP ท่องเที�ยวจันทบุรีสู่เวทีโลก 4,334,600



185หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,334,600

4 โครงการพัฒนาปรับปรุงจุดเสี�ยงให้มีความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที�ยวจังหวัดจันทบุรี 1,350,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,350,000

1. สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 50 ชุด 1,350,000

5 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที�ยว

จังหวัดจันทบุรี

1,920,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,920,000

1. สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 40 ชุด 1,920,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 18,421,100

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งอัญมณีสู่ตลาดโลก 4,720,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,720,000

2 โครงการมหัศจรรย์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา-เวียดนาม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2,832,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,832,000

3 โครงการก่อสร้างอาคาร (โดม) ตลาดการค้าด่านผักกาด หมู่ที� 4 บ้านคลองใหญ่ 

ตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งนํ�าร้อน จังหวัดจันทบุรี

10,869,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,869,100

1. ก่อสร้างอาคาร(โดม)ตลาดการค้าด่านผักกาด หมู่ที� 4 บ้านคลองใหญ่ ตําบลคลองใหญ่ 

อําเภอโป่งนํ�าร้อน จังหวัดจันทบุรี

1 แห่ง 10,869,100

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 10,343,800

1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านออกแบบอัญมณีและเครื�องประดับ เพื�อเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2,794,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,494,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,300,000

1. ชุดหล่อเครื�องประดับ 1 ชุด 1,300,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลไม้ (เงาะ ทุเรียน) นอกฤดูเพื�อกระจายผลผลิตออก

สู่ตลาด

7,049,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,049,800

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,800,000

1 โครงการการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าเพื�อเชื�อมความสัมพันธ์ ไทย - กัมพูชา ปี 2559 3,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 165,300

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 3,634,700

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทาง ทช .4033 (สามแยกบ้านแหลม) 5,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,000,000

1. ติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทาง ทช.4033 (สามแยกบ้านแหลม) 1 แห่ง 5,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 16,187,900

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 438,500
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1 โครงการคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน สานฝันทะเลงาม 438,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 438,500

2 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 15,749,400

1 โครงการสูบนํ�าเพื�อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 700,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 700,000

1. ติดตั�งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบท่อส่ง และระบบควบคุม พร้อมอบรมการใช้และ

บํารุงรักษา

1 แห่ง 700,000

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี พื�นที�ทุ่งสนสนามไชยสาธารณประโยชน์ หมู่ที� 2 ตําบลสนามไชย 

อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

1,130,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,130,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบประปาชุมชน จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม 7,453,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,453,900

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที� 4 บ้านแหลม ตําบลเทพนิมิต 

อําเภอโป่งนํ�าร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดพื�นที�ก่อสร้าง 25x25 ตารางเมตร

1 แห่ง 3,647,000

2. ก่อสร้างอาคารโรงสูบนํ�า หมู่ที� 6 บ้านบึงชนังบน ตําบลเทพนิมิต อําเภอโป่งนํ�าร้อน จังหวัด

จันทบุรี ขนาดพื�นที�ก่อสร้าง 3x3 เมตร พร้อมติดต้�งมิเตอร์ขนาด 30 แรงม้าพร้อมระบบท่อส่ง

นํ�าขนาด 4 นิ�ว ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร

1 แห่ง 3,806,900

4 โครงการจัดทําแหล่งนํ�าในพื�นที�โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริฯ 2,947,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,947,500

1. ขุดสระกักเก็บนํ�า ขนาดพื�นที�  50  ไร่ ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 87,456 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,947,500

5 โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันการกัดเซาะ บริเวณหลังวัดคานรูดถึงหลังโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล บ้านคานรูด หมู่ที� 4 ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2,818,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,818,000

1.  เรียงหินยาแนวป้องกันการกัดเซาะคลอง บริเวณหลังวัดคานรูดถึงโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลบ้านคานรูด หมู่ที� 4 ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

โดยการเรียงหินยาแนว ความยาว 283.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 5.50 เมตร 

หรือมีพื�นที�ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,556 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,818,000

6 โครงการขุดลอกคลองหลอด หมู่ที� 4 ตําบลเขาวงกต อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 700,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 700,000

1. ขุดลอกคลองหลอด หมู่ที� 4 ตําบลเขาวงกต อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

22,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 700,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 6,572,000

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 6,572,000

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพความมั�นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6,572,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,572,000
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1. กล้องวงจรปิด CCTV 1 ระบบ 6,572,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดชลบุรี 301,035,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 244,063,400

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 241,663,400

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป

ตัวยู ซอยเทศบาล 24 ตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

4,933,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,933,500

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 429.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวมไม่น้อยกว่า 

916.00 เมตร ตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 4,933,500

2 โครงการปรับปรุงถนนและเพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�า บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 (ซอย

พัฒนาบ่อนไก่) (เสนอโดยชุมชนร่วมพันฒนา) อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

9,690,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,690,400

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.50 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมปรับปรุงระบบระบายนํ�า ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 9,690,400

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโป่ง หมู่ที� 1 เชื�อมต่อ หมู่ที� 5 

บ้านเขาทุ่งนา ตําบลหนองซํ�าซาก (แยกซ้าย) อําเภอบ้านบึง

2,960,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,960,100

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตําบลหนองซํ�าซาก อําเภอบ้านบึง

1 แห่ง 2,960,100

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซํ�าซาก หมู่ที� 2 ตําบลหนองซํ�าซาก 

อําเภอบ้านบึง เชื�อมต่อ หมู่ที� 8 ตําบลหนองรี อําเภอเมือง

6,112,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,112,700

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตําบลหนองซํ�าซาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 6,112,700

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายโค้งประดู่ - 

เนินตะแบก (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนย่อยที� 4 หมู่ที� 4 ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ 

จังหวัดชลบุรี

5,579,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,579,800

1. ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หมู่ที� 4  ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 5,579,800

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสี�แยกหนองมะนาว - 

โค้งประดู่ (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนย่อยที� 10 หมู่ที� 10 ตําบลเกาะจันทร์  

อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

8,449,400



188หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,449,400

1. ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,570 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที� 10 ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ 

จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 8,449,400

7 โครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ้านนายสันติ-ฟาร์มชโลธร หมู่ที� 2 ตําบลคลองกิ�ว 

อําเภอบ้านบึง

4,094,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,094,900

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตําบลคลองกิ�ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 4,094,900

8 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที� 3 

สายทางเขาซก - เขาโกงเกง หมู่ที� 2 ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่

5,067,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,067,300

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที�

 2 ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 5,067,300

9 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเดิมเป็น ถนน คสล .สายแยกทางหลวง 3245-คลอง

นํ�าดํา (ช่วงที� 1) หมู่ที� 5 ตําบลหนองเสือช้าง อําเภอหนองใหญ่

4,947,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,947,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตรตําบลหนองเสือช้าง อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 4,947,500

10 โครงการระบบประปาผิวดินบ้านหนองเสม็ด หมู่ที� 1 ตําบลบ่อกวางทอง อําเภอบ่อทอง 5,895,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,895,000

1. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่พร้อมวางท่อจ่ายประปา ระยะทาง 6,000 เมตร ตําบล

บ่อกวางทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 5,895,000

11 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที� 4 ตําบลหนองใหญ่  

อําเภอหนองใหญ่

3,144,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,144,000

1. ขุดสระกว้าง 70.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก 12.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 61,104 ลูกบาศก์เมตร ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 3,144,000

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง -เขาไม้หอม หมู่ที� 2 

ตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง

1,958,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,958,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร ตําบลเกษตรสุวรรณ 

อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 1,958,200

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ไหล่ทาง ซอยเขาช่องแคบ หมู่ที� 2 ตําบลโป่ง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (เชื�อมออกไป

ตําบลเขาไม้แก้ว)

11,090,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,090,600
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1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนา 0.07 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.700 กิโลเมตร ตําบลโป่ง อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง 11,090,600

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเนินทราย – บ้านทุ่งละหาน หมู่ที� 9  ตําบล

ห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

4,115,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,115,600

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 4,115,600

15 โครงการขุดลอกคลองหลวงช่วงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกไปตําบลวัดหลวงถึงคลองส่ง

นํ�าชลประทาน ตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม

1,684,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,684,000

1. ขุดลอกคลองหลวง กว้าง 16.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

ตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 1,684,000

16 โครงการก่อสร้างพร้อมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลอง หมู่ที� 9  

ตําบลวัดโบสถ์

6,608,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,608,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,165 เมตร 

หนา 0.15 เมตรพร้อมยกระดับถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,165 เมตร 

หนา 0.40 เมตร ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 6,608,000

17 โครงการขุดลอกลําห้วยสาธารณประโยชน์ (ลําห้วยช่องมะเฟือง) หมู่ที� 12 เชื�อมหมู่ที� 14 ตําบล

หนองรี อําเภอเมืองชลบุรี

5,893,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,893,100

1. ขุดลอกลําห้วยสาธารณประโยชน์ (ลําห้วยช่องมะเฟือง) บริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,500 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมเทผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,400 เมตร ตําบลหนองรีอําเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 5,893,100

18 โครงการปรับปรุงรางระบายนํ�าเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยยายว้า หมู่ที� 8 ตําบลบ้านสวน 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

9,881,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,881,000

1. ปรับปรุงรางระบายนํ�าเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 - 6.00 เมตร ยาวรวม 400.00 

เมตร ลึก 1.80 เมตร ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 9,881,000

19 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยบ้านน้อย – สวนม่วง หมู่ที� 7  ตําบลไร่

หลักทอง

1,063,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,063,700

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ตําบลไร่หลักทอง อําเภอพนัสนิคม

1 แห่ง 1,063,700

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเตาเหล็กซอย 2 หมู่ที� 2 (สายบ้านคุณ

สังวาลย์ อุมา) ตําบลบ้านช้าง

3,152,600
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,152,600

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทําการขยายคันเพิ�ม กว้างเฉลี�ย 2.00 เมตร 

ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.95 เมตร และเสริมวัสดุรองพื�นทางกว้างเฉลี�ย 4.50 เมตร หนา

เฉลี�ย 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี�ยข้างละ 0.25 เมตร ตําบลบ้าน

ช้าง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 3,152,600

21 โครงการปรับปรุงคลองใหญ่-คลองตะเคียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ที� 3 ตําบลคลองพลู อําเภอ

หนองใหญ่

1,427,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,427,600

1. ขุดลอกคลอง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ขุดลึกจากพื�นคลองเดิม 2.50 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,625 ลูกบาศก์เมตร ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ่ จังหวัด

ชลบุรี

1 แห่ง 1,427,600

22 โครงการปรับปรุงห้วยบริเวณหนองโคลน อําเภอบ้านบึง 3,065,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,065,400

1. สร้างเขื�อนกันดินพร้อมพื�นท้องคลองกว้างเฉลี�ย 2.70 เมตร ความลึกท้องห้วยเฉลี�ย 2.30 

เมตร ผนังห้วยหนา 0.25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 3,065,400

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพลู - ด่านรถเก่า 

ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ่

4,762,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,762,800

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 4,762,800

24 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า อบต .บ้านเซิด  - 

คลองเซิด หมู่ที� 1 ตําบลบ้านเซิด อําเภอพนัสนิคม

3,711,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,711,100

1. วางท่อระบายนํ�าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาว 410.00 เมตร พร้อมบ่อพักและ

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก และถมดินลูกรังขยายถนนกว้าง 2.50 เมตร 

ยาว 410.00 เมตร ตําบลบ้านเซิด อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 3,711,100

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองสุข หมู่ที� 11 บ้านหนองสองห้อง 

ตําบลนาวังหิน อําเภอพนัสนิคม

2,555,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,555,600

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตําบลนาวังหิน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 2,555,600

26 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อนํ�าจืด ซอย 4 หมู่ที� 4 

ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2,802,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,802,300

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 2,802,300
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27 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า ถนนสายสังกะเปี�ยว -หนอง

พลับ (ช่วงที� 10) หมู่ที� 1 ตําบลตะเคียนเตี�ยอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

8,722,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,722,500

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.20 เมตรและ

วางท่อระบายนํ�าพร้อมบ่อพัก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.3)ทั�งสองฝั�ง ตําบลตะเคียน

เตี�ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 8,722,500

28 โครงการวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวโกรก จรดมอเตอร์เวย์ 

ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

9,653,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,653,800

1. วางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร(ชั�น3) พร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะ 12 ท่อ ต่อบ่อ ความยาวรวม 2,177 เมตร พร้อมปูผิวจราจรแอส

ฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 9,653,800

29 โครงการวางท่อระบายนํ�า พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายนํ�ารูปตัวยู 

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 71 (ซอยละอองอุทิศ) เชื�อมซอยหมู่บ้านสามัคคี 23 อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี

5,990,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,990,900

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 -2.00 เมตร ยาว 309.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ�าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลสัตหีบ อําเภอสัต

หีบ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 5,990,900

30 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึง – หนองหงษ์ หมู่ที� 4 ตําบลมาบไผ่  

อําเภอบ้านบึง

7,271,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,271,000

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,525 เมตร หนา 0.18 เมตร 

ตําบลมาบไผ่ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 7,271,000

31 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายนํ�าและทางเท้า 

ซอย 14 (ถนนเกาะโพธิ� - สามแยก) ตําบลท่าบุญมี อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2,230,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,230,000

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 168 เมตร พร้อม

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 294 ท่อน บ่อพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน 42 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 336.00 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ก่อสร้างทางเท้า กว้าง 1.10-1.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 336.00 เมตร ตําบลท่าบุญมี อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 2,230,000

32 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ท .609 เดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 

ท.609 ชุมชนมาบยาง ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่

5,436,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,436,400

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 915.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 5,436,400
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33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 12 หมู่ที� 1 , 2 

ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

10,528,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,528,100

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 0.529

กิโลเมตร รางระบายนํ�ารูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี�ย 0.60 เมตร พร้อมฝา

ราง ยาวรวม 1.230 กิโลเมตร ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง 10,528,100

34 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยี�กงษี -หนองกะโหร่ง (ช่วงที� 2) 

ตําบลมาบไผ่ อําเภอบ้านบึง

6,512,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,512,300

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.18 เมตร 

ตําบลมาบไผ่ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 6,512,300

35 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 8 หมู่ที� 14 

ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

6,910,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,910,900

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 910 เมตร ตําบล

เกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 6,910,900

36 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายแยกทางหลวง 3245 - คลองนํ�าดํา (ช่วงที� 2) หมู่ที� 5 ตําบลหนองเสือช้าง อําเภอหนองใหญ่

10,256,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,256,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 2.141 กิโลเมตร ตําบลหนองเสือช้าง  อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง 10,256,200

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างผักหนาม ซอย 3 บ้านอ่างผักหนาม 

หมู่ที� 6 ตําบลพลวงทอง อําเภอบ่อทอง

2,149,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,149,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตําบลพลวงทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 2,149,500

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ�า สายบ่อยายพูล 

ช่วงต้นยาง – สะพานคอนกรีต) หมู่ที� 3 ตําบลตะเคียนเตี�ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

11,327,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,327,400

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี�ย 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

ระยะทาง 1.210 กิโลเมตร พร้อมวางท่อระบายนํ�าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

และบ่อพัก ตําบลตะเคียนเตี�ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง 11,327,400

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแหนหมู่ที� 12 (บ้านหนองแหน 

ชุมชนย่อยที� 15) ตําบลหมอนนาง

6,344,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,344,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร 

หนา 0.20 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 6,344,500
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40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญสุข หมู่ที� 8 ตําบลหนองปรือ 

อําเภอพนัสนิคม

4,453,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,453,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 965.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตําบลหนองปรือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 4,453,000

41 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเขิน-หนองหินหาย หมู่ที� 4 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง 5,744,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,744,600

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หมู่ที� 4 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 5,744,600

42 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคลอง - บ้านนายสงบ  

ทิวาวัลย์ ชุมชนย่อยที� 1 หมู่ที� 15 ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3,827,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,827,500

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที� 15 ตําบลเกาะจันทร์ 

อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 3,827,500

43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายโรงสีภักดีย์ - 

สี�แยกบ้านนายแกละ ชุมชนย่อยที� 13 หมู่ที� 13 ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ 

จังหวัดชลบุรี

9,658,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,658,600

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,995 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หมู่ที� 13 ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 9,658,600

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 2,400,000

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยว ภายในเขตอําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื�อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเชียน

900,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 900,000

1. จัดทําป้ายชื�อถนน ตรอก และซอย ในเขตอําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 900,000

2 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที�ยวเพื�อรองรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในเขต

เทศบาลตําบลเกาะสีชัง

1,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,500,000

1. จัดทําป้ายชื�อถนน ตรอก และซอย ในเขตอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 1,500,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 8,683,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 8,683,000

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมพลังเพื�อเอาชนะยาเสพติด แบบบูรณาการ 8,683,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,683,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 39,288,800

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 39,288,800

1 โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ�มความหลากหลายทางชีวภาพ 12,203,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,209,500
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,993,800

1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื�น ระยะทาง 2,630.00 เมตร บริเวณอ่าวชลบุรี (บริเวณป่าชายเลนตั�งแต่

เขตพื�นที�ตําบลบางทรายถึงตําบลแสนสุข) จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 6,993,800

2 โครงการจัดทําปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื�อฟื�นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง

(บริเวณเกาะท้ายตาหมื�นและบริเวณแหลมตุ๊กตา)

11,725,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 11,725,300

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ เพื�อการจัดการคุณภาพสิ�งแวดล้อมใน

เขตเกาะสีชัง

15,360,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,360,200

1. ระบบสายพานลําเลียง 3 ชุด 1,400,000

2. ก่อสร้างอาคารเก็บขยะที�คัดแยกแล้ว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตําบล

ท่าเทววงษ์ อําเภอเกาะสีชัง

1 แห่ง 6,126,300

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างรั�ว ตําบลท่าเทววงษ์ อําเภอเกาะสีชัง

1 แห่ง 3,034,100

4. ก่อสร้างลานตากขยะคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 

ตําบลท่าเทววงษ์ อําเภอเกาะสีชัง

1 แห่ง 1,869,800

5. ก่อสร้างระบบบําบัดนํ�าเสีย ตําบลท่าเทววงษ์ อําเภอเกาะสีชัง 1 แห่ง 2,930,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดระยอง 259,708,900

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 231,755,100

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 211,375,800

1 โครงการอาคารบังคับนํ�าคลองเนินฆ้อพร้อมขุดลอก ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 9,825,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,825,000

1. ก่อสร้างอาคารบังคับนํ�าบานระบายแบบรับนํ�าสองทาง ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง ขนาด 2.00x2.00 เมตร จํานวน 3 บาน พร้อมขุดลอกคลอง 3 สาย ปริมาณดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 93,330 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,825,000

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณสระนํ�าตระกาดหลวง 

หมู่ที� 8 ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

3,645,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,645,100

1. ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังนํ�าใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร  และ

ระบบกรองนํ�าผิวดินขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั�วโมง

1 แห่ง 3,645,100

3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํ�า 

สายหนองตะเคียน หมู่ที� 7 ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

6,991,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,991,800
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร 

หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร 

พร้อมวางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 1,095 ท่อน 

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 100 บ่อ ความยาวรวม บ่อพัก 

1.184 กิโลเมตร พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ 1,184 ตารางเมตร

1 แห่ง 6,991,800

4 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นคลองรุ้ง พร้อมขุดลอกคลอง หมู่ที� 4 ตําบลชากบก 

อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

4,270,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,270,000

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคลองรุ้ง พร้อมขุดลอกคลอง หมู่ที� 4 ตําบลชากบก อําเภอบ้านค่าย 

จังหวัดระยอง กว้าง 10 เมตร กว้างเฉลี�ย 8 เมตร ลึกเฉลี�ย 3 เมตร 

ยาวรวม 1.700 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 23,350 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,270,000

5 โครงการขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย  สี�แยกพัฒนา -บ้านพวา 

ตําบลห้วยมับมอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

9,851,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,851,500

1. ขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายสี�แยกพัฒนา – บ้านพวา 

ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ข้างละ 3.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ยาว 1.700 กิโลเมตร รวมพื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร

1 แห่ง 9,851,500

6 โครงการติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางถนนสายสี�แยกพัฒนา - คลองยาง 

ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

3,629,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,629,000

1. ติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางถนนสายสี�แยกพัฒนา – คลองยาง 

ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เสาไฟฟ้าแบบกิ�งเดี�ยว 

สูง 9.00 เมตร ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

1 แห่ง 3,629,000

7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 3191 - อ่างเก็บนํ�าดอกกราย หมู่ที�

 6 ตําบลแม่นํ�าคู้ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

8,397,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,397,900

1. ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 3191 – อ่างเก็บนํ�าดอกกราย ตําบลแม่นํ�าคู้ อําเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.650 กิโลเมตร ไหล่ทางผิวแบบแอส

ฟัลติกคอนกรีต ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื�นที�ผิวลาดยางแบบแอสฟัลติก

คอนกรีต(รวมไหล่ทาง) ไม่น้อยกว่า 18,550 ตารางเมตร

1 แห่ง 8,397,900

8 โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั�งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื�น 15,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,000,000

1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื�น ตําบลปากนํ�ากระแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 แห่ง 7,500,000

2. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื�น ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 แห่ง 7,500,000

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBERONE) 718,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 718,000
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10 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายนาตาขวัญ - คลองขุด หมู่ที� 1 เชื�อม หมู่ที� 2 

ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

5,015,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,015,800

1. สร้างและปรับปรุงถนนสายนาตาขวัญ – คลองขุด หมู่ที� 1 เชื�อม หมู่ที� 2 

ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนา 0.15 เมตร ออกข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 711.00 เมตร พื�นที�ไม่น้อยกว่า 

602 ตารางเมตร วางท่อระบายนํ�า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน

 90 บ่อ และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 15.00 เมตร แทนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

1 แห่ง 5,015,800

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดสวนสน หมู่ที� 4 ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง

3,856,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,856,000

1. ปรับปรุงถูมิทัศน์ชายหาดสวนสน หมู่ที� 4 ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง พื�นที�ปูบล๊อคปูถนนแบบมีลาย ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 2,821 ตารางเมตร

1 แห่ง 3,856,000

12 โครงการขุดลอกคลองโพล้ภายในเขตเทศบาลทุ่งควายกิน หมู่ที� 1 , 11 ตําบลทุ่งควายกิน 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

3,930,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,930,000

1. ขุดลอกคลองขุดลอกคลองโพล้ภายในเขตเทศบาลตําบลทุ่งควายกิน  หมู่ที� 1, 11  ตําบล

ทุ่งควายกิน อําเภอแกลง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ลึกจากดินเดิมเฉลี�ย 2 เมตร ยาว 3.900 

กิโลเมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,930,000

13 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านขอนลอย หมู่ที� 11 ตําบล

หนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

5,030,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,030,000

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขอนลอย หมู่ที� 11 

ตําบลหนองบัว อําเภอบ้าค่าย จังหวัดระยอง ประกอบด้วย - เครื�องสูบนํ�าดิบ - 

แหล่งนํ�าดิบ –โรงสูบนํ�าดิบ - ระบบกรองนํ�าผิวดินขนาด20 ลูกบาศก์เมตร/ชั�วโมง - ถังนํ�าใส

ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร - เครื�องสูบนํ�าดี - หอถังสูงขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร - ท่อเมนจ่าย

นํ�าประปา – ขยายเขตไฟฟ้า – ระบบฆ่าเชื�อโรคด้วยระบบสารละลายคลอรีน

1 แห่ง 5,030,000

14 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางสายคลองนํ�าแดง -บึงตาต้า หมู่ที� 2 ตําบลหนองไร่ 

อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

5,244,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,244,400

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางถนนลาดยางสายคลองนํ�าแดง – บึงตาต้า หมู่ที� 2   

ตําบลหนองไร่ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร. ยาว 1.390 กิโลเมตร 

หนา 0.20 เมตร หรือพื�นที�เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,340 ตารางเมตร 

ไหล่ทางใช้วัสดุคันทางขุดรื�อปรับเกลี�ย

1 แห่ง 5,244,400

15 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบแคปซีล เนินสูง - เขาตลาด หมู่ที� 5 

ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2,935,900
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,935,900

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบแคปซีล เนินสูง – เขาตลาด หมู่ที� 5 ตําบล

ชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ไหล่ทางข้าง

ละ 0.50เมตร พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,650 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,935,900

16 โครงการขยายเขตวางท่อส่งนํ�าเพื�อการเกษตร ตามแนวถนนสายกระทั�งหัน – วังม่าน –

ตะเกราทอง หมู่ที� 5 ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

3,108,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,108,100

1. ขยายเขตวางท่อส่งนํ�าเพื�อการเกษตรตามแนวถนนสายกระทั�งหัน – วังม่าน – 

ตะเกราทอง หมู่ที� 5 ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยวางท่อ

เชื�อมประสานกับแนวท่อส่งนํ�าเพื�อการเกษตรเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

1.746 กิโลเมตร

1 แห่ง 3,108,100

17 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดหนองนํ�าขุ่น หมู่ที� 3 ตําบลวัง

หว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

2,072,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,072,100

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองนํ�าขุ่น หมู่ที� 3 

ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

700.00 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,800 

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํ�า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร 

จํานวน 8 ท่อน 3 จุด และวางท่อระบายนํ�าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 

8 ท่อน 1 จุด

1 แห่ง 2,072,100

18 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยชงโค 2 หมู่ที� 3 

ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

4,067,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,067,200

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชงโค 2 หมู่ที� 3 ตําบลวังจันทร์ อําเภอวัง

จันทร์ จังหวัดระยอง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50 

เมตร ระยะทางยาว 1.310 กิโลเมตร รวมพื�นที�ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,550

 ตารางเมตร

1 แห่ง 4,067,200

19 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสวนสาธารณะ หมู่ที� 6 

ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

1,874,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,874,800

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายเข้าสวนสาธารณะ หมู่ที� 6 

ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 645.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื�นที�ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,225 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังบด

อัดแน่นประมาณข้างละ 0.50 เมตร

1 แห่ง 1,874,800

20 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อรางระบายนํ�า ซอยกํานันสานิต 

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

1,883,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,883,700
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1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายนํ�า ซอยกํานันสานิต ตําบล

มาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00

 เมตร หรือมีพื�นที�ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 

ตารางเมตร พร้อมรางระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสองข้างผิวจราจร

1 แห่ง 1,883,700

21 โครงการอาคารบังคับนํ�าบ้านแม่นํ�าคู้ ตําบลแม่นํ�าคู้ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 29,643,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,643,000

1. ก่อสร้างอาคารบังคับนํ�า บ้านแม่นํ�าคู้ ตําบลแม่นํ�าคู้ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็น

ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 35.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

1 แห่ง 29,643,000

22 โครงการเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าระยอง หมู่ที� 8 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัด

ระยอง

11,790,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,790,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าระยอง หมู่ที� 8 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 

จังหวัดระยอง ความยาว 100.00 เมตร พื�นทางเดิน ความกว้าง 2.50 เมตร 

พร้อมระบบท่อระบายนํ�า และไฟฟ้าแสงสว่าง

1 แห่ง 11,790,000

23 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ (ทดแทนของเดิม) ตําบลเพ อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

10,807,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,807,000

1. ปรับปรุงทางเข้าท่าเทียบเรือ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

495 ตารางเมตร และก่อสร้างท่าเทียบเรือ กว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 แห่ง 10,807,000

24 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที� 4, 5, 6 ตําบลตาขัน  อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 6,163,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,163,900

1. ขยายท่อเมนประปา หมู่ที� 4, 5, 6 ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประกอบด้วย

ท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.910 กิโลเมตร , 

ท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 4.350 กิโลเมตร และท่อเหล็ก S 

ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 942.00 เมตร

1 แห่ง 6,163,900

25 โครงการขุดลอกคลองสํารอง บ้านตะขบ หมู่ที� 5 ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะเมา 

จังหวัดระยอง

4,617,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,617,800

1. ขุดลอกคลองสํารอง บ้านตะขบ หมู่ที� 5 ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

คลองกว้างเฉลี�ย 14.00  เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี�ย 8.00 ม. ลึกเฉลี�ย 4.50 เมตร 

ความยาวของคลอง 2.200 กิโลเมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 108,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,617,800

26 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินโพธิ�ทอง หมู่ที� 14 

ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

2,762,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,762,800

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินโพธิ�ทอง หมู่ที� 14 ตําบลวังหว้า

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,762,800
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27 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมู่ - แถวเนิน หมู่ที� 9 ตําบลชา

กบก อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง

2,698,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,698,700

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมู่ – แถวเนิน หมู่ที� 9 

ตําบลชากบก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 880.00 เมตร. 

หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื�นที�ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,698,700

28 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 3245 - 

โรงพยาบาลปลวกแดง หมู่ที� 5 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

9,828,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,828,800

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติก คอนกรีต สาย 3245 - 

โรงพยาบาลปลวกแดง หมู่ที� 5 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 2.580 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื�นที�

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,060 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

1 แห่ง 9,828,800

29 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากหมาก - 3376 หมู่ที� 2 ตําบล

สํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2,959,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,959,200

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง

จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร 

หรือคิดเป็น พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,580  ตารางเมตร

1 แห่ง 2,959,200

30 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายคลองบางบ่อ - เขาหวาย หมู่ที�

 4 ตําบลพลงตาเอี�ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

4,272,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,272,700

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายคลองบางบ่อ -เขาหวาย หมู่ที� 4 ตําบล

พลงตาเอี�ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื�นที�ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 6,790 ตารางเมตร

1 แห่ง 4,272,700

31 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเต่า - หนองข่า หมู่ที� 6 ตําบล

บ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

4,302,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,302,100

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเต่า – หนองข่า หมู่ที� 6 

ตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 1.225 กิโลเมตร  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,125 ตาราง

เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื�นที�ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการ

1 แห่ง 4,302,100

32 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาลอย ซอย 3 - 4 หมู่ที� 5 ตําบล

ชากบก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2,412,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,412,500
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1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาลอย ซอย 3 - 4 หมู่ที� 5 

ตําบลชากบก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  คิดเป็นพื�นที�ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,412,500

33 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายปลวกแดง - ระเวิง

 หมู่ที� 1 - 3 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

8,670,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,670,000

1. ก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายปลวกแดง -ระเวิง  หมู่ที�

 1-3 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว

รวม 2.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื�นที�ผิวจราจร 16,000 ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร

1 แห่ง 8,670,000

34 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบแคปซีล สายสันติสุข - หนองจระเข้

(ตอนที� 2) หมู่ที� 2 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

3,063,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,063,500

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบแคปซีลสายสันติสุข – หนองจระเข้ 

(ตอน 2) หมู่ที� 2 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

7,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 3,063,500

35 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงสํานักใหญ่หมู่ที� 5 , 6 ตําบล

ชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

2,960,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,960,100

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงสํานักใหญ่ หมู่ที� 5, 6  ตําบล

ชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 968.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,840 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,960,100

36  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายนาตาอ้อง - เขาภูดร หมู่ที� 

7 ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

3,077,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,077,400

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายนาตาอ้อง - เขาภูดร หมู่ที� 7 

ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1.000 กิโลเมตร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร  หรือคิดเป็น พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 

ตารางเมตร

1 แห่ง 3,077,400

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 20,379,300

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที�ยวจังหวัดระยอง ปี 2559 13,485,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,485,300

2 โครงการอนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งปะการังธรรมชาติเพื�อการท่องเที�ยวจังหวัดระยอง 4,894,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,894,000

3 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที�ยวจังหวัดระยอง 2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000
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ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 12,166,600

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 12,166,600

1 โครงการป้องกันและกําจัดแมลงวันผลไม้อย่างยั�งยืน 2,554,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,554,000

2 โครงการเพิ�มผลผลิตสัตว์นํ�าในแหล่งนํ�าธรรมชาติจังหวัดระยอง 2,047,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,047,000

3 โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริ (บูรณาการการขยายผลการพัฒนา

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง สู่ปวงประชา )

1,905,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,905,000

4 โครงการมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง 1,441,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,441,600

5 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื�นที�ที�มีศักยภาพ (Zoning) 2,779,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,779,000

6 โครงการเพิ�มศักยภาพความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนเส้นทางท่องเที�ยวและจุดเสี�ยงด้าน

อุบัติเหตุทางถนน

1,440,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,440,000

1. ติดตั�งชุดสัญญานไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. 45 ชุด 1,440,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 6,787,200

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 6,787,200

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะเพื�อนํากลับมาใช้ประโยชน์ 2,238,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,238,200

2 โครงการปลูกต้นยางนาเป็นเพนียดกั�นช้างรอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง 2,549,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,549,000

3 โครงการสร้างโป่งเทียมเพื�อเป็นแหล่งอาหารสําหรับช้างป่าและสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะ

เมา-เขาวง จังหวัดระยอง

2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 งบบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดตราด 178,450,900

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 129,918,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 9,867,000

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไก่ดัก -กม.8 9,867,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,867,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไก่ดัก - กม.8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 4.340 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ตําบลท่ากุ่ม

อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 สายทาง 9,867,000
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2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 98,285,400

1 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที�ยวเกาะกูด อ่าวสลัด -คลองเจ้า ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด

จังหวัดตราด

35,521,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 35,521,200

1. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมกว้าง 4.00 เมตร เป็น 6.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 11.850 กิโลเมตร พร้อมเครื�องหมายจราจรและสิ�งอํานวยความ

ปลอดภัย ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

1 สายทาง 35,521,200

2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองค้างคาว ตําบลเกาะกูด 

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

8,823,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,823,600

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองค้างคาว ความยาว 30.00 เมตร 

กว้าง 6.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดสะพาน กว้าง 6.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

1 แห่ง 8,823,600

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว อ่าวตาลคู่ 8,905,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,905,500

1. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 4.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 

เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมเครื�องหมายจราจรและสิ�งอํานวย

ความสะดวก ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร บริเวณอ่าวตาลคู่ ตําบลบางปิด อําเภอแหลมงอบ

จังหวัดตราด

1 แห่ง 8,905,500

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยวสาย บ้านคลองสน -บ้านมาบค้างคาว ตําบล

เกาะช้าง อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

4,933,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,933,500

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว สาย บ้านคลองสน -บ้านมาบค้างคาว ตําบล

เกาะช้าง อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

1 แห่ง 4,933,500

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยวหาดคลองหิน ตําบลเกาะกูด  

อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,920,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,920,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร พร้อมเครื�องหมาย

จราจรและสิ�งอํานวยความปลอดภัย ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร ตําบลเกาะกูดอําเภอเกาะกูด 

จังหวัดตราด

1 แห่ง 5,920,200

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยวหาดทรายดํา ตําบลแหลมงอบ  

อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

11,347,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,347,100

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 - 6.00 เมตร พร้อม

เครื�องหมายจราจรและสิ�งอํานวยความปลอดภัย ระยะทาง 1.684 กิโลเมตร 

ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

1 สายทาง 11,347,100

7 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวหาดทรายดําสู่ระดับนานาชาติ 6,475,200
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,475,200

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวหาดทรายดํา ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัด

ตราด

1 แห่ง 6,475,200

8 โครงการก่อสร้างจุดชมวิว บริเวณเขาท่านก๋ง บ้านคลองใหญ่ หมู่ที� 2 ตําบลคลองใหญ่ อําเภอ

คลองใหญ จังหวัดตราด

3,200,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,200,000

1. ก่อสร้างจุดชมวิวบริเวณเขาท่านก๋ง บ้านคลองใหญ่ หมู่ที� 2 ตําบลคลองใหญ่

อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

1 แห่ง 3,200,000

9 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดตราด 5,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,000,000

10 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ปรับปรุงหอดูนกบ้านนํ�าเชี�ยว 1,012,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,012,000

1. ปรับปรุงหอดูนก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 12.00 เมตร บริเวณศูนย์

ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ตําบลนํ�าเชี�ยว อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

1 แห่ง 1,012,000

11 โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4,418,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,084,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,333,500

1. เครื�องวัดปริมาณนํ�าฝน 43 เครื�อง 365,500

2. เครื�องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 24 เครื�อง 1,968,000

12 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที�ยวติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่าง 

ถนนสายแหลมงอบ – บางกระดาน ตําบลคลองใหญ่ อําเภอแหมงอบ

2,729,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,729,000

1. ติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายแหลมงอบ-บางกระดาน ประกอบด้วยเสาไฟฟ้าพร้อมกิ�งโคม

และอุปกรณ์ประจําเสาไฟ จํานวน 70 ต้น ตําบลคลองใหญ่ อําเภอแหลมงอบ

จังหวัดตราด

1 แห่ง 2,729,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 21,766,100

1 โครงการสร้างความเชื�อมั�นในผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดตราด 12,410,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,925,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,484,400

1. เครื�องชั�งและบรรจุถุงสูญญากาศกึ�งอัตโนมัติ 1 เครื�อง 500,000

2. เครื�องคัดสีเมล็ดข้าว 1 เครื�อง 984,400

2 โครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านการตลาดสินค้า OTOP 

สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนเพื�อเข้าสู่นานาชาติ

9,356,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,901,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 4,455,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 18,325,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 18,325,000

1 โครงการรวมพลังรัก พัฒนาความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชน สร้างเมืองตราดให้เป็นสุข 18,325,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 18,325,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 22,207,400

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 6,000,000

1 โครงการการฟื�นฟูและบริหารจัดการแหล่งที�อยู่อาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก (ปะการังเทียมด้วยแท่ง

คอนกรีตในจังหวัดตราด)

6,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,000,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16,207,400

1 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมทะเลบริเวณโรงเรียนวัดแหลมมะขาม (สาขาแหลม

ทองหลาง) ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

4,992,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,992,100

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมทะเล ยาว 95.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ตําบลแหลมงอบ 

อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

1 แห่ง 4,992,100

2 โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั�งโดยการปักไม้ไผ่และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 11,215,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,215,300

1. ก่อสร้างกําแพงไม้ไผ่ชะลอคลื�น ยาว 1,500 เมตร พร้อมป้ายโครงการ และบรรทัด

วัดตะกอนเลน ในพื�นที� ตําบลห้วงนํ�าขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด

1 แห่ง 6,715,300

2. ก่อสร้างกําแพงไม้ไผ่ชะลอคลื�น ยาว 1,000 เมตร พร้อมป้ายโครงการ และบรรทัด

วัดตะกอนเลน ในพื�นที� ตําบลบางปิด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

1 แห่ง 4,500,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดหนองคาย 219,401,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,232,700

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 80,000,000

1 โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที�ยว (The city of tourism) 80,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 80,000,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองบัวแดง ตําบลเวียงคุก อําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย

1 แห่ง 15,000,000

2. ก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื�อการท่องเที�ยว อําเภอสังคม อําเภอศรีเชียงใหม่ 

อําเภอท่าบ่อ อําเภอเมืองหนองคาย และอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

5 แห่ง 40,000,000

3. ก่อสร้างสัญลักษณ์ (Land Mark) เข้าสู่หนองคายเมืองพญานาค อําเภอสระใคร จังหวัด

หนองคาย

1 แห่ง 25,000,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 25,000,000

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมตามลํานํ�าโขง 25,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 25,000,000

1. ก่อสร้างสัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย (ระยะที� 2) 1 แห่ง 25,000,000
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3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 22,232,700

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ�มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 22,232,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 22,232,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 48,750,000

1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 48,750,000

1 โครงการบริหารจัดการนํ�าเพื�อการเกษตร 48,750,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 48,750,000

1. ก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านเสี�ยน ตําบลบ้านเดื�อ อําเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย

1 แห่ง 29,250,000

2. ก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านโพนสา ตําบลโพนสา อําเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย

1 แห่ง 14,625,000

3. ก่อสร้างแก้มลิงหนองกะซะ พร้อมอาคารประกอบบ้านโพนสา ตําบลโพนสา อําเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย

1 แห่ง 4,875,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 34,418,800

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 34,418,800

1 โครงการส่งเสริมและผลักดันให้หนองคายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 34,418,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,418,800

1. เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบที� 1 10 ชุด 172,000

2. เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 10 ชุด 150,000

3. เครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก (ขนาด A4) 10 ชุด 43,000

4. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) 10 ชุด 55,000

5. เครื�องสํารองไฟขนาด 1kVA 20 ชุด 102,000

6. MR 1/20 ชุดภาพและเสียงห้องประชุม 20 ที�นั�ง 1 ชุด 238,200

7. MR 1/50 ชุดภาพและเสียงห้องประชุม 50 ที�นั�ง 1 ชุด 584,100

8. TV LED 40 นิ�ว 4 ชุด 104,000

9. T-3 โต๊ะทํางาน 1 ชุด 28,900

10. T-5 โต๊ะทํางาน 35 ชุด 294,000

11. T-9 โต๊ะกลาง 4 ชุด 10,800

12. T-12 โต๊ะประชุม 20 ที�นั�ง 1 ชุด 42,000

13. T-15 โต๊ะประชุม 50 ที�นั�ง 1 ชุด 95,000

14. T-16 โต๊ะประชุม 5 ที�นั�ง 1 ชุด 12,000

15. T-21 เคาน์เตอร์รูปตัว L 1 ชุด 55,400

16. CH-3 เก้าอี�ทํางานมีเท้าแขนพนักพิงสูง 1 ชุด 5,200

17. CH-4 เก้าอี�ทํางานมีเท้าแขนพนักพิงสูง 37 ชุด 240,500

18. CH-5 เก้าอี�ทํางานพนักพิงกลาง 82 ชุด 369,000

19. CH-6 เก้าอี�ทํางานมีเท้าแขนพนักพิงเตี�ย 72 ชุด 270,000

20. CH-10 เก้าอี�หัวโต๊ะห้องประชุม 2 ชุด 13,000

21. CH-14 เก้าอี�พักคอย 4 ที�นั�ง 7 ชุด 44,800
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22. SF-4 โซฟา 1 ที�นั�ง 6 ชุด 42,000

23. SF-5 โซฟา 3 ที�นั�ง 4 ชุด 44,000

24. CB-1 ตู้วางแฟ้มเอกสาร 36 ชุด 126,000

25. CB-2 ตู้วางแฟ้มเอกสาร 12 ชุด 61,200

26. CB-4 ตู้วางแฟ้มเอกสาร 12 ชุด 80,400

27. B-1 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด 12 ชุด 54,000

28. B-2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 3 ลิ�นชัก 12 ชุด 50,400

29. M8 ฉากกั�นห้องสําเร็จรูปแบบทึบขนาด 750x 1500 มิลลิเมตร 20 ชุด 94,000

30. M9 ฉากกั�นห้องสําเร็จรูปแบบทึบขนาด 1200x1500 มิลลิเมตร 20 ชุด 106,000

31. ก่อสร้างศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

จังหวัดหนองคาย บริเวณสถานีรถไฟนาทา ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย

1 แห่ง 30,831,900

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดเลย 239,964,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 97,399,900

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 25,648,700

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานเพื�อการเกษตร 9,022,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,022,800

1. พัฒนาฟื�นฟูแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรลําห้วยคอแล้ง บ้านวังเป่ง หมู่ที� 8 ตําบลอิปุ่ม อําเภอ

ด่านซ้าย จังหวัดเลย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 442,600

2. พัฒนาฟื�นฟูแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรลําห้วยชมพู บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ที� 6 

ตําบลนาด้วง อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,532,700

3. พัฒนาฟื�นฟูแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรห้วยร่องคาน บ้านหนองผํา หมู่ที� 3 ตําบลผาบิ�ง อําเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,925 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,252,900

4. พัฒนาฟื�นฟูแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรอ่างเก็บนํ�าห้วยหู บ้านเกลี�ยง หมู่ที� 5 ตําบลนาพึง 

อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,049 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 922,500

5. พัฒนาฟื�นฟูแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรลําห้วยแพร่ - ลํานํ�าภา หมู่ที� 1 ตําบลสงภา 

อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 972,100

6. พัฒนาฟื�นฟูแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรฝายพร้อมจัดทําสวนสาธารณะ บ้านพรสวรรค์ 

หมู่ที� 8 ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

1,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

7. พัฒนาฟื�นฟูแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 59,850 ลูกบาศก์เมตร

3 แห่ง 1,950,000

2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานและสิ�งอํานวยความสะดวกเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยว 16,625,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,625,900
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1. ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 CS.0405 ตอน ปากภู - เชียงคาน 

ระหว่าง กม.377+886 - กม.378+650 จาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจร ระยะทาง 

0.764 กิโลเมตร

1 สายทาง 16,625,900

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 61,022,800

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวให้ได้มาตรฐาน 58,679,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 58,679,000

1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวสวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) บ้านผางาม 

หมู่ที� 10 ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

1 แห่ง 1,933,300

2. พัฒนาพื�นที�เพื�อการท่องเที�ยว พิพิธภัณฑ์เมือง จังหวัดเลย โดยก่อสร้างรั�วและย้ายศาลา

สัญลักษณ์สถานการเสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ตําบลกุดป่อง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 แห่ง 2,000,000

3. ก่อสร้างอาคารศาสนวัตถุ ระบบสาธารณูปโภคและสิ�งก่อสร้างประกอบ บ้านศรีสองรัก หมู่ที�

 11 ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 แห่ง 24,575,000

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง (เลยหลง) ตําบล

กุดป่อง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 แห่ง 5,500,000

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวห้วยกระทิง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง 5,690,100

6. ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตํารวจ ทหาร 1718 ตําบลนาอาน 

อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พื�นที�ไม่น้อยกว่า 12,450.00 ตารางเมตร พร้อมจัดสวนและปลูก

ดอกไม้

1 แห่ง 1,400,000

7. ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กขึ�นภูพระใหญ่ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 

ระยะทาง 0.215 กิโลเมตร พร้อมชานพัก และศาลาชมวิว บ้านท่าดีหมี หมู่ที� 4 

ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1 สายทาง 1,177,200

8. สร้างลานจอดรถคอนกรีตบริเวณแหล่งท่องเที�ยวแก่งโตน อําเภอท่าลี� จังหวัดเลย 

พื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,000,000

9. ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยววัดลาดปู่ หมู่ที� 7 ตําบลท่าลี� อําเภอท่าลี� จังหวัดเลย 1 แห่ง 1,863,900

10. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 แห่ง 2,457,500

11. ก่อสร้างศาลาจุดชมวิวนํ�าตกเลยหง่า และก่อสร้างห้องนํ�าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณโดยรอบ ตําบลเลยวังไสย์ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 แห่ง 2,128,400

12. สร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี ทําหุ่นผีขนนํ�า ณ เส้นทางเข้าอําเภอเชียงคานและ

บริเวณแหล่งท่องเที�ยวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

17 ตัว 1,500,000

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าสู่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง สาย

หมากแข้ง - นํ�าหมัน ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.656 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,961,200

14. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวสวนสันติประชาอาสา โดยก่อสร้างห้องนํ�าสาธารณะ 20 ห้อง ตําบล

ปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

1 แห่ง 1,668,200

15. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวแก่งจ้ง (นํ�าสาน) โดยก่อสร้างศาลาที�พักและห้องนํ�า 

บ้านแก่งเกลี�ยง ตําบลลาดค่าง อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

1 แห่ง 1,474,500
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16. ปรับปรุงเส้นทางบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที�ยวหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 แห่ง 2,349,700

2 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ�มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที�ยว 293,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 293,800

3 โครงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดเลย 2,050,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,050,000

3 พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 3,951,900

1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1,300,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,300,500

2 โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย 2,651,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,651,400

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 1,816,200

1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ�มสินค้าเกษตร 931,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 931,800

2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 884,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 884,400

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,960,300

1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื�อ

รองรับประชาคมอาเซียน

4,960,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,960,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 60,013,800

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 57,013,800

1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดเลย 16,231,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,810,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,420,500

1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ตามรอยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�พระบรมราชินีนาถ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง - ผาเกิ�ง หมู่ที� 5 ตําบลผาอินทร์แปลง 

อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

1 แห่ง 2,457,500

2. ก่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจําจังหวัด ค่ายศรีสองรัก ตําบลศรี

สองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 แห่ง 2,963,000

2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐาน 37,754,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 37,754,400

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาดอกคํา - บ้านห้วยตาด 

ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.475 กิโลเมตร

1 สายทาง 24,506,700

2. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยปิงใหญ่ บ้านผาแบ่น หมู่ที� 11 ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย ความยาว 65.00 เมตร

1 สายทาง 3,207,600

3. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเพชรเจริญ หมู่ที� 11 - 

วัดถํ�าพญานาค ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง 1.325 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,634,200
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4. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายบ้านเพชรเจริญ หมู่ที� 11 - บ้านนํ�าภู หมู่ที� 4 

ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,518,100

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพชรเจริญ หมู่ที� 11 - บ้านโพนไทร หมู่ที� 9ตําบล

เมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.580 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,457,800

6. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบ้านสําราญ หมู่ที� 7 ตําบลท่าศาลา อําเภอภู

เรือ จังหวัดเลย ความยาว 24.00 เมตร

1 แห่ง 2,430,000

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนจังหวัดเลย 1,470,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,220,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 250,000

1. เครื�องผลิตและแปรรูปยาสมุนไพร 1 เครื�อง 250,000

4 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เป็นกลไกในการพัฒนาสังคม 1,557,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,557,500

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 3,000,000

1 โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคมจังหวัดเลย 3,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,000,000

1. ก่อสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกลูกเสือชาวบ้าน บ้านเหล่ากอหก ตําบลเหล่ากอหก 

อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

1 แห่ง 3,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 58,949,200

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 10,503,500

1 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�า 1,933,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,933,400

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งแม่นํ�าคาน อําเภอท่าลี� จังหวัดเลย ความยาว 65.00 เมตร 1 แห่ง 1,933,400

2 โครงการอนุรักษ์และฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมจังหวัดเลย 8,570,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,570,100

2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 48,445,700

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งนํ�า 48,445,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 310,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 48,135,200

1. สํารวจ - ขุดเจาะบ่อนํ�าบาดาล พร้อมติดตั�งเครื�องสูบนํ�าให้กับหมู่บ้านขาดแคลนนํ�าอุปโภค

บริโภคสําหรับประชาชนในพื�นที�เป้าหมาย จังหวัดเลย

150 บ่อ 36,455,800

2. ซ่อมแซมบ่อนํ�าบาดาลที�ชํารุด เพื�อจัดหานํ�าอุปโภคบริโภคสําหรับประชาชน ในพื�นที� 13 

อําเภอจังหวัดเลย

646 บ่อ 5,133,300

3. จัดหาแหล่งนํ�าบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาและระบบปรับปรุงคุณภาพนํ�าดื�ม

เพื�อฟื�นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนที�อยู่ใกล้บริเวณเหมืองแร่ทองคํา ในพื�นที� 6 

หมู่บ้าน ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2 แห่ง 3,136,500

4. ขุดบ่อนํ�าผิวดินและขุดลอกคลองสาธารณะ เพื�อฟื�นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนที�อยู่ใกล้บริเวณ

เหมืองแร่ทองคํา ในพื�นที� 6 หมู่บ้าน ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

14 แห่ง 1,459,600
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5. ปรับปรุงระบบนํ�าประปาในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

ความยาวระบบนํ�าไม่น้อยกว่า 5,000.00 เมตร

1 แห่ง 1,950,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 8,690,100

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 8,690,100

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเพื�อความมั�นคง 8,690,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,690,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 14,911,400

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 14,911,400

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 4,911,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,911,400

จังหวัดอุดรธานี 264,628,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 229,474,900

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 137,587,900

1 โครงการพัฒนา/เพิ�มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง 137,587,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 137,587,900

1. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเดียม -ทะเลบัวแดง 

ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,903,600

2. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนยางพัฒนา - 

วัดนิมิตโพธิญาณ ตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.130 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,910,500

3. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเลื�อม -เลียบคลองชลประทาน 

ตําบลบ้านเลื�อม อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.620 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,000,000

4. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ .ดงสระพัง - 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ตําบลกุดสระ อําเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.610 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,434,400

5. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองเป็ด-บ้านโพธิ�ชัย 

ตําบลเชียงยืน อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,000,000

6. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านขมิ�น-วัดป่าหนองกุงบูรพาวัลย์ 

ตําบลกุดสระ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,903,000

7. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดอนบาก - วัดป่าบ้านศาลา ตําบล

โพนงาม อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.170 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,000,000

8. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสวาง -วัดป่าภูสวาง ตําบล

หนองกุงทับม้า อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,923,200

9. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านผากลางนา -ผานางม่อน ตําบล

สามัคคี อําเภอนํ�าโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.320 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,000,000

10. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านห้วยเชียง -บ้านน้อยลําภู ตําบล

ขอนยูง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,920,600
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11. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านโคกล่าม -โครงการปิดทองหลัง

พระ ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.415 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,000,000

12. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายภูฝอยลม-ถํ�าสหาย 

อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.360 กิโลเมตร

1 สายทาง 6,000,000

13. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านโคกล่าม -วัดป่าภูคําน้อย ตําบล

กุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.215 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,100,000

14. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านผาสิงห์-ถํ�าสหาย 

ตําบลหมากหญ้า อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 6,000,000

15. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ 

ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.245 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,000,000

16. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านเหล่าศรีจารย์ - 

วัดป่าดงใหญ่ ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,000,000

17. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสามพร้าว -บ้านนาอุดม ตําบล

สามพร้าว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.170 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,000,000

18. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวง

ตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ตําบลบ้านตาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีระยะทาง 

2.900 กิโลเมตร

1 สายทาง 13,776,400

19. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าพุทธมณฑล

จังหวัดอุดรธานี ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.450 

กิโลเมตร

1 สายทาง 9,000,000

20. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายทางบ้านนาคําหลวง - 

บ้านหนองผือ ตําบลนาข่า อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,916,500

21. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุทโธ-บ้านเมืองไพร ตําบล

บ้านม่วง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,948,100

22. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก อด. 4066-บ้านดงวังพัง ตําบล

บ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,920,100

23. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าศูนย์จัดการขยะเทศบาล

เมืองบ้านดุง บ้านโนนกกบาก-บ้านโนนศรีทอง ตําบลบ้านดุง อําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,931,500

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 23,804,000

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวตามมาตรฐานสากล 21,429,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,082,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 18,347,000

1. เครื�องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื�อง 112,000

2. เครื�องปรับอากาศ ชนิดติดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื�อง 66,000

3. เครื�องตัดหญ้าแบบนั�งขับ 1 คัน 160,000

4. หอพักนํ�า - ส่งนํ�า ขนาด 5 ลบ.ม. 1 แห่ง 190,000

5. อาคารบ้านพักนักท่องเที�ยวแบบ 2 ห้องนอน 1 แห่ง 1,600,000
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6. ปรับปรุงและเพิ�มศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม (ก่อสร้างร้านค้า ห้องนํ�า โรง

นอนนักท่องเที�ยว)

1 แห่ง 5,355,000

7. พัฒนาศักภาพแหล่งท่องเที�ยววนอุทยานภูผาแดง (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้าง

หอพักนํ�า)

1 แห่ง 1,000,000

8. ก่อสร้างศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี

1 แห่ง 9,864,000

2 โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที�ยวทั�งในประเทศและต่างประเทศ 2,375,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,375,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 59,468,000

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 20,000,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 11,050,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,950,000

1. อุปกรณ์ผสมเทียม 20 ชุด 8,950,000

2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานด้านการเกษตร 37,049,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 37,049,600

1. ขุดลอกหนองกาพร้อมอาคารประกอบ บ้านหญ้ารัง ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

2. ขุดลอกแหล่งนํ�าสาธารณะประจําหมู่บ้านพร้อมอาคารประกอบ บ้านโคกผักหอม   

ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

3. ขุดลอกลําห้วยซําฆ้อง บ้านโนนนาโพธิ� ตําบลศรีสําราญ อําเภอนํ�าโสม จังหวัดอุดรธานี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

4. ขุดลอกหนองนกเขียนพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองนกเขียน ตําบลหายโศก 

อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

5. ขุดลอกหนองช้างเผือกพร้อมอาคารประกอบ บ้านไพจาน ตําบลค้อใหญ่ อําเภอกู่แก้ว 

จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

6. ขุดลอกหนองบุพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองบุ ตําบลหนองบุ อําเภอสามพร้าว จังหวัด

อุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

7. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าตาดข่า บ้านแสงบูรพา ตําบลนาอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี

1 แห่ง 5,849,900

8. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าโพนเพ็ก บ้านหนองสวรรค์ ตําบลหนองอ้อ 

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

1 แห่ง 5,849,900

9. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าบ้านทับกุง บ้านทับกุง ตําบลทับทุง อําเภอหนองแสง จังหวัด

อุดรธานี

1 แห่ง 3,899,900

10. ซ่อมคลองส่งนํ�าและคูส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยสามพาด บ้านหนองประเสริฐ ตําบลทับกุง 

อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

1 แห่ง 3,899,900

3 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ�มการจ้างงานในพื�นที� 2,417,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,417,800
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4 พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 8,615,000

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ SME/วิสาหกิจชุมชน /ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 1,490,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,490,000

2 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน 7,125,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,125,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 8,996,600

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 8,996,600

1 โครงการส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้เพื�อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,156,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,156,600

2 โครงการส่งเสริมการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื�องมาจาก

พระราชดําริ

4,840,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,840,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 11,808,400

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 1,651,300

1 โครงการอนุรักษ์และฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 1,651,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,651,300

2 ควบคุมมลพิษ 6,444,600

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะจังหวัดอุดรธานี 6,444,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,944,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,500,000

1. ออกแบบและก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 5 แห่ง 2,500,000

3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 3,712,500

1 โครงการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 3,712,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,712,500

1. ขุดเจาะบ่อนํ�าบาดาลในอําเภอบ้านดุง อําเภอเพ็ญ อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 15 แห่ง 3,712,500

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 4,348,800

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 4,348,800

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 2,397,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,397,800

2 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1,951,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,951,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดหนองบัวลําภู 234,070,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 217,606,200
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1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 176,597,200

1 โครงการก่อสร้างแหล่งนํ�า 113,260,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 113,260,900

1. แก้มลิงหนองกุดคล้าพร้อมอาคารประกอบ ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 106,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

2. พัฒนาแหล่งนํ�าบ้านโนนอุดมพร้อมอาคารประกอบ ตําบลกุดจิก 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

104,816 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

3. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยเดื�อ ตําบลกุดแห่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 96,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

4. ขุดลอกลําห้วยโป่งแค (ตอนบน) ตําบลด่านช้าง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 87,480 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

5. ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านใหม่สีทอง - บ้านกุดสะเทียน ตําบลกุดสะเทียน 

อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 35,438 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,208,000

6. ขุดลอกฝายโสกแดง บ้านโสกแดง หมู่ที� 8 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 84,898 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

7. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�าวังเดือนห้า บ้านหนองนกเขียน หมู่ที� 7 ตําบลบ้านค้อ อําเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,752 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,926,600

8. ขุดลอกหนองนํ�าบ่งหนามผุ บ้านโคกศรีเรือง หมู่ที� 2 ตําบลโคกม่วง อําเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,149,900

9. ขุดลอกลําห้วยแสง บ้านหนองตานา หมู่ที� 3 ตําบลโคกใหญ่ อําเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,069,600

10. ขุดลอกสระนํ�าสาธารณะ บ้านหนองตานา หมู่ที� 3 ตําบลโคกใหญ่ อําเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 234,000

11. ขุดลอกหนองฝายใหญ่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที� 5 ตําบลนามะเฟือง 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

63,536.50 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,858,300

12. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยเอ (ตอนบน) บ้านห้วยเดื�อ หมู่ที� 10 ตําบลโนนทัน 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 676,500

13. ขุดลอกฝายโสกลาน บ้านดอนนาดี หมู่ที� 7 ตําบลบ้านขาม อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,314,300

14. ขุดลอกกุดผือ บ้านข้องโป้ หมู่ที� 11 ตําบลบ้านขาม อําเภอเมืองหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,966 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,316,200

15. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยสีเสียด บ้านอ่างบูรพา หมู่ที� 5 ตําบลโนนทัน 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

135,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,412,500

16. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 4 ตําบลนาด่าน อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง 299,300



215หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

17. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยกง หมู่ที� 8 ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 480,700

18. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนงามน้อย หมู่ที� 2 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 487,500

19. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยคะนาน บ้านดงมะไฟ หมู่ที� 2 ตําบลดงมะไฟ 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 898,900

20. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยไฮ ตําบลบุญทัน อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง 438,700

21. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น บ้านโนนสมบูรณ์ ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 731,200

22. ขุดลอกลําห้วยโมง ป่าช้างบ้านโคก หมู่ที� 10 ตําบลบ้านโคก อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 292,500

23. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยฮวก บ้านโนนป่าหว้าน หมู่ที� 4 ตําบลกุดผึ�ง 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 585,000

24. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยขุมปูน บ้านนาไร่เดียว หมู่ที� 6 ตําบลกุดผึ�ง 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 585,000

25. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยขุมปูน (จุดที� 1) บ้านนาไก่ หมู่ที� 5 ตําบลกุดผึ�ง 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 390,000

26. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยขุมปูน (จุดที� 2) บ้านนาไก่ หมู่ที� 5 ตําบลกุดผึ�ง 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 390,000

27. ขุดลอกลําห้วยหมากเฒ่า บ้านหนองม่วง ตําบลเมืองใหม่ อําเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,290 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 267,600

28. แก้มลิงบ้านนากอกพร้อมอาคารประกอบ ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 233,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,750,000

29. พัฒนาแหล่งนํ�าบ้านหนองค้อพร้อมอาคารประกอบ ตําบลนาแก อําเภอนาวัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 377,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 14,625,000

30. พัฒนาแหล่งนํ�าบ้านภูพานทอง หมู่ที� 2 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัด

หนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 233,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,750,000

31. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื�อการเกษตรแบบไม่มีเครื�องสูบนํ�าระบบไฟฟ้า ในพื�นที�ดําเนินการ

จังหวัดหนองบัวลําภู

90 บ่อ 9,107,600

32. ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ อ่างเก็บนํ�าโป่งแค ตําบลด่านช้าง อําเภอนากลาง จังหวัด

หนองบัวลําภู

1 แห่ง 3,555,800

33. ขุดลอกลําห้วยตูม ช่วงที� 1 บ้านกุดแห่ หมู่ที� 8 ตําบลบ้านค้อ อําเภอโนนสัง

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,880 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

34. ขุดลอกลําห้วยโสกรัง ช่วงที� 1 บ้านหนองนกเขียน ตําบลบ้านค้อ อําเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,880 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

35. ขุดลอกห้วยเคลียจําปา บ้านทรายงาม หมู่ที� 4 ตําบลนามะเฟือง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 162,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,738,500
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36. ขุดลอกแก้มลิงฝายตําบล บ้านโนนสว่าง หมู่ที� 5 ตําบลนามะเฟือง อําเภอเมือง

หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 118,080 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,996,200

37. ขุดลอกห้วยกอก บ้านนาอ่าง หมู่ที� 3 ตําบลนามะเฟือง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัด

หนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 140,304 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,830,300

38. ขุดลอกลําห้วย 9 แห่ง ในพื�นที�ตําบลนามะเฟือง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 

จังหวัดหนองบัวลําภู

9 แห่ง 725,200

39. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 8 ตําบลนาด่าน อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง 299,300

40. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 10 ตําบลนาด่าน อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง 299,300

41. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยกง หมู่ที� 10 ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 480,700

42. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยกง หมู่ที� 11 ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 480,700

43. ขุดลอกสันดอนลําห้วยโค่โล่หน้าฝาย บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที� 3 ตําบลนาดี 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 390,000

44. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยหาน บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที� 8 ตําบลนาดี 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 438,700

45. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยมะเฮ็นตอนบน บ้านนาดีสอง หมู่ที� 11 ตําบลนาดี 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 219,400

46. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยเม็ก บ้านโนนสําราญ หมู่ที� 4 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 195,000

47. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยปู่ใหญ่ บ้านดงมะไฟ หมู่ที� 3 ตําบลดงมะไฟ 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 566,500

48. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยคะนาน บ้านดงมะไฟ หมู่ที� 3 ตําบลดงมะไฟ 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 567,200

49. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยปูน บ้านวังหินซา หมู่ที� 4 ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 909,700

50. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นห้วยคะนาน ตําบลบุญทัน อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง 438,700

51. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นพร้อมขุดลอกห้วยสะพุง ตําบลบุญทัน อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 243,700

52. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยโซ่ (ตอนบน) ตําบลบุญทัน อําเภอสุวรรณคูหา

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 243,700

53. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยโซ่ (ตอนล่าง) ตําบลบุญทัน อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 585,000

54. ซ่อมสร้างฝายนํ�าล้นห้วยโมง ตําบลบุญทัน อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง 243,700

55. ก่อสร้างระบบประปา บ้านกุดผึ�ง หมู่ที� 1 ตําบลกุดผึ�ง อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู ประกอบด้วยถังสูงเก็บนํ�าขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร 

และติดตั�งเครื�องสูบนํ�าจํานวน 2 เครื�อง

1 แห่ง 487,500
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56. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านดงยาง หมู่ที� 6 ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 731,200

57. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยโมง บ้านต่างแคน หมู่ที� 15 ตําบลบ้านโคก 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 682,500

58. ขุดลอกลําห้วยโค่โล่ บ้านดงบัง หมู่ที� 8 ตําบลบ้านโคก อําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,590 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,267,500

59. ก่อสร้างฝายกั�นนํ�าลําห้วยโจด หมู่ที� 3 ตําบลหนองเรือ อําเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 975,000

2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานและปัจจัยการผลิต 63,336,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 63,336,300

1. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นภ. 4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2352 -

 บ้านห้วยหันพัฒนา อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 

2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,637,000

2. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นภ. 3038 ถนนผังเมืองรวมเมือง

หนองบัวลําภู สาย ข อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู กว้าง 7.00 เมตร 

ระยะทาง 0.990 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,637,000

3. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเข้าสู่โครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริ 

วัดป่าภูธรรม อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู กว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,761,000

4. ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน สายบ้านวังประทุม ตําบลอุทัยสวรรค์ อําเภอนากลาง จังหวัด

หนองบัวลําภู ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,000,000

5. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล บ้านท่าอุทัย หมู่ที� 6 ตําบลอุทัยสวรรค์ อําเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวลําภู กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,926,500

6. ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน สายบ้านห้วยนาหลวง ตําบลอุทัยสวรรค์ อําเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,000,000

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง ตําบลกุดสะเทียน อําเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,912,900

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกโต่งโต้น - โนนคําน้อย ตําบลโนนสะอาด อําเภอ

ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.726 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,962,000

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินตลาด - ศรีภูทอง ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.726 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,962,000

10. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สู่แหล่งท่องเที�ยวอ่างเก็บนํ�าห้วยผาวัง 

บ้านไทยนิยม ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,017,700

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบผาเจาะ ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร

1 สายทาง 4,905,000
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12. ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศรีสังวาลย์ หมู่ที� 1 - 

บ้านหนองเอี�ยน หมู่ที� 9 ตําบลด่านช้าง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 

ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,615,200

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 11,906,000

1 โครงการเพิ�มศักยภาพด้านการบริการและการท่องเที�ยว 11,906,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,706,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,200,000

1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวถํ�าเอราวัณ ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 1,800,000

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวถํ�าสุวรรณคูหา ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวลําภู

1 แห่ง 1,600,000

3. ปรับปรุงทางเดินธรรมชาติบริเวณสวนสัตว์และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์หนองปลาขาว วัด

หนองปลาขาว ตําบลหนองสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 2,800,000

4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวถํ�าผาเวียง ตําบลนาแก อําเภอนาวัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 3,000,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 8,570,800

1 โครงการพัฒนาตลาดเชิงรุกทั�งในและต่างประเทศ 8,570,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,570,800

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 20,532,200

1 โครงการส่งเสริมสินค้าการเกษตรปลอดภัย 12,804,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,204,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,600,000

1. ก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ เพื�อสนับสนุนอาหารกลางวันและเพิ�มสารไอโอดีนแก่เด็กนักเรียน ใน

โรงเรียนที�เข้าร่วมโครงการ จังหวัดหนองบัวลําภู

18 หลัง 3,600,000

2 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 6,754,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,754,800

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมงและแปรรูปสัตว์นํ�า 972,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 972,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 2,994,000

1 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 2,994,000

1 โครงการสร้างความมั�นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,994,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,994,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 4,470,500

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 4,470,500

1 โครงการอนุรักษ์และฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 4,470,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,470,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000
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1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดบึงกาฬ 196,989,900

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,610,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 81,770,100

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื�อการขนส่งยางพาราจากแหล่งผลิต 76,021,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 76,021,400

1. ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย บก.4001 แยก ทล.2095 - บ้านดอนอุดม อําเภอเมือง,โซ่พิสัย 

จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,665,800

2. ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ้านโนนสะแบง อําเภอปากคาด,โซ่

พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,686,800

3. ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย บก.3009 แยก ทล.212 - บ้านโนนจําปาทอง อําเภอเมือง,

เซกา,บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,662,100

4. ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย บก.4003 แยก ทล.2026 - บ้านหนองตีนเผือก อําเภอเซกา

จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,670,400

5. ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย บก.3010 แยก ทล.212 - บ้านหนองมุม อําเภอเมือง,

ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,687,500

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพิทักษ์ หมู่ที� 15 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัด

บึงกาฬ ระยะทาง 500 เมตร

1 สายทาง 1,416,600

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบงสามัคคี หมู่ที� 3 ตําบลนาสะแบง อําเภอศรี

วิไล จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 700 เมตร

1 สายทาง 1,958,100

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที� 6 ตําบลนาสะแบง 

อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 700 เมตร

1 สายทาง 1,958,100

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียน บ้านท่าดอกคํา หมู่ที� 9 ตําบลท่าดอกคํา 

อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 370 เมตร

1 สายทาง 907,500

10. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยกุดปลาเซือม บ้านบัวโคก หมู่ที� 8 

ตําบลโพธิ�หมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 25 เมตร

1 สายทาง 2,916,000

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเสียด - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที� 1 ตําบลศรี

ชมภู อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1,000 เมตร

1 สายทาง 3,237,300

12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทรายทอง หมู่ที� 15 ถึง บ้านห้วยสงคราม 

หมู่ที� 12 ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3,000 เมตร

1 สายทาง 985,000

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิ�ง หมู่ที� 2 - บ้านศรีอํานวยพร หมู่ที� 8 ตําบล

ท่ากกแดง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 700 เมตร

1 สายทาง 1,550,000

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที� 2 - บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที� 18 

ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 800 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชัยวาน หมู่ที� 15 - บ้านสังคมพัฒนา 

หมู่ที� 8 ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 800 เมตร

1 สายทาง 1,962,000
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16. ก่อสร้างท่อเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องทางคู่ห้วยลาดโดน บ้านโนนชมภู 

หมู่ที� 13 ตําบลโพธิ�หมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 7.00 เมตร

1 สายทาง 521,000

17. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องทางคู่ห้วยกุดนาขาม บ้านบัวโคก หมู่ที�

 4 ตําบลโพธิ�หมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 7.00 เมตร

1 สายทาง 521,000

18. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวทอง หมู่ที� 10 ตําบลบัวตูม 

อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ถึง บ้านท่าคําวง ตําบลวังหลวง อําเภอเฝ้าไร่ 

จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3,000 เมตร

1 สายทาง 985,000

19. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยลึก หมู่ที� 1 ตําบลหนองพันทา 

อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ถึง บ้านยางชุม อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

ระยะทาง 3,000 เมตร

1 สายทาง 985,000

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเนียม หมู่ที� 10 ถึง บ้านนาวงสุ่ม 

หมู่ที� 1 ตําบลคําแก้ว อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 730 เมตร

1 สายทาง 1,862,000

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีสุขพัฒนา หมู่ที� 6 ตําบลสมสนุก - บ้าน

ห้วยเดือนห้า หมู่ที� 7 ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

ระยะทาง 666 เมตร

1 สายทาง 1,961,100

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปทุมรัตน์ หมู่ที� 8 - บ้านศรีสุขพัฒนา 

หมู่ที� 6 ตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 781 เมตร

1 สายทาง 1,961,100

2 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง 5,748,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,748,700

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านศุลกากรบึงกาฬ - วัดภูกระแต (ช่วงที� 1 และ 2) 

ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 700 เมตร

1 สายทาง 5,748,700

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 55,506,400

1 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที�ยวจังหวัดบึงกาฬ 10,550,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,550,000

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวจังหวัดบึงกาฬ 44,956,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,706,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 35,249,500

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที� 8 ตําบลบ้านต้อง 

อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1 แห่ง 8,839,500

2. ติดตั�งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 20 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมภูมิทัศน์เขต

ชุมชน อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 แห่ง 5,000,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงโขงหลง ตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 10,000,000

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองโง้ง บ้านนาเหนือ หมู่ที� 9 ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง

กาฬ

1 แห่ง 10,000,000

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์นํ�าตกถํ�าพระ บ้านถํ�าพระ หมู่ที� 9 ตําบลโสกก่าม อําเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ

1 แห่ง 1,410,000

3 พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน 6,334,000

1 โครงการยกระดับมาตรฐานและช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 1,500,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

2 โครงการพัฒนาตลาดและช่องทางการค้าการลงทุน 3,334,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,334,000

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 12,000,000

1 โครงการเพิ�มศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร 12,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,000,000

1. ก่อสร้างโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน บ้านนาทอง หมู่ที� 6 ตําบลหนองหัวช้าง 

อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

1 แห่ง 6,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 30,604,400

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 12,280,400

1 โครงการเพิ�มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม และพลังงานอย่าง

ยั�งยืนและมีส่วนร่วม

12,280,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,380,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,900,000

1. ค่าก่อสร้างรั�วไฟฟ้า 4 กิโลเมตร 1,900,000

2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 18,324,000

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรในพื�นที�จังหวัดบึงกาฬ 18,324,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 18,324,000

1. ขุดลอกห้วยอีกิ�งตอนล่าง บ้านสมสนุก หมู่ที� 6 ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,914.72 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 429,000

2. ขุดลอกลําห้วยใหญ่ บ้านหนองหิ�ง หมู่ที� 2 ตําบลท่ากกแดง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 551,900

3. ขุดลอกลําห้วยหนองงิ�ว บ้านนางัว หมู่ที� 5 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 17,402 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 512,900

4. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยวังไฮตอนล่าง บ้านดงกะพุง หมู่ที� 5 

ตําบลนํ�าจั�น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร 

กว้าง 20.00 เมตร

1 แห่ง 751,700

5. ขุดลอกห้วยข้ามเปี�ย บ้านโนนสะอาด หมู่ที� 9 ตําบลบุ่งคล้า อําเภอบุ่งคล้า 

จังหวัดบึงกาฬ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,940,200

6. ขุดลอกหนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที� 2 ตําบลโคกกว้าง อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,940,200

7. ขุดลอกลําห้วยหินคันนาในตอนล่าง บ้านโนนแก้ว หมู่ที� 4 ตําบลหนองพันทา 

อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,242 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

8. ขุดลอกลําห้วยวังควาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที� 7 ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,242 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000
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9. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น บ้านปิยะชน หมู่ที� 11 ตําบลหนองทุ่ม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สัน

ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 20.00 เมตร

1 แห่ง 808,200

10. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นบ้านหนองทุ่ม หมู่ที� 1 ตําบลหนองทุ่ม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สัน

ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 17.00 เมตร

1 แห่ง 645,400

11. ขุดลอกลําห้วยหนองหมากเปิป บ้านท่าม่วงใต้ หมู่ที� 12 ตําบลนํ�าจั�น อําเภอเซกา จังหวัด

บึงกาฬ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 665,000

12. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที� 3 ตําบลหนองทุ่ม อําเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 17.00 เมตร

1 แห่ง 645,400

13. ขุดลอกห้วยลึก บ้านหนองชัยวาน หมู่ที� 3 ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,471,300

14. ขุดลอกลําห้วยอีเลิศตอนบน บ้านโนนป่าบาก หมู่ที� 6 ตําบลบัวตูม อําเภอโซ่พิสัย จังหวัด

บึงกาฬ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,242 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

15. ขุดลอกลําห้วยอีเลิศตอนล่าง บ้านโนนป่าบาก หมู่ที� 6 ตําบลบัวตูม อําเภอโซ่พิสัย จังหวัด

บึงกาฬ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,242 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

16. ขุดลอกลําห้วยแสง บ้านดงบังใต้ หมู่ที� 1 - บ้านโสกแวง หมู่ที� 2 ตําบลหนองยอง อําเภอ

ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 23,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 819,000

17. ขุดลอกลําห้วยแฮ่ บ้านเวินโดน หมู่ที� 8 ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด 

จังหวัดบึงกาฬ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,911,000

18. ขุดลอกห้วยเกวียนหัก บ้านสมสนุก หมู่ที� 4 ตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด 

จังหวัดบึงกาฬ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,332,800

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 1,775,000

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 1,775,000

1 โครงการเสริมสร้างความมั�นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ 1,775,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,775,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดนครพนม 259,024,800

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 242,627,800

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 67,405,600

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าและระบบชลประทานเพื�อการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยนํ�าท่วมและภัย

แล้งจังหวัดนครพนม

19,366,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,366,800

1. ขยายท่อส่งนํ�าและก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านสามผง ตําบลสามผง 

อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1 แห่ง 4,875,000

2. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยเขือกฝ้าย บ้านหนองซน ตําบลหนองซน อําเภอ

นาทม  จังหวัดนครพนม

1 แห่ง 2,925,000
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3. ขุดลอกหนองสร้างแคนเพื�อยกระดับการเกษตร  บ้านนาน้อย หมู่ที� 4 ตําบลเหล่าพัฒนา 

อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,285 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

4. ขุดลอกห้วยกุดโดน บ้านนาหนาดน้อย ตําบลนาหนาด อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,857 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 780,000

5. ขุดลอกหนองบัวแดง ตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,671 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 330,000

6. ขุดลอกห้วยหนองคู บ้านกุตาไก้ ตําบลกุตาไก้ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 39,286 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,340,600

7. ขุดลอกห้วยม่วงไข่ บ้านนกเหาะน้อย หมู่ที� 5  ตําบลโคกสูง อําเภอปลาปาก 

จังหวัดนครพนม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,143 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 243,700

8. ขุดลอกห้วยหนองบ่อ บ้านเสาเล้า หมู่ที� 3 ตําบลโพนสวรรค์  อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัด

นครพนม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,857 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 780,000

9. ขุดลอกห้วยมวย บ้านหนองดู่ หมู่ที� 4 ตําบลนาใน  อําเภอโพนสรรค์ จังหวัดนครพนม 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,143 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 585,000

10. ขุดลอกห้วยศรีคุณ หมู่ที� 3 ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 57,143 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

11. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั�นลําห้วยศรีคุณ หมู่ที� 3 ตําบลนาแก

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม

1 แห่ง 3,217,500

12. ขุดลอกห้วยหนองเทา บ้านหนองเทา ตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,286 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 487,500

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง นพ .2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้าน

รามราช ตําบลนาราชควาย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

9,177,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,177,000

1. ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง นพ .2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – 

บ้านรามราช ตําบลนาราชควาย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ระยะทาง  2.153 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,177,000

3 โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง นพ .2019 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้าน

นาผักปอด ตําบลโนนตาล อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

9,177,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,177,000

1. ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง นพ .2019 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านนา

ผักปอด ตําบลโนนตาล อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.445 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,177,000

4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง นพ .2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้าน

คําเตย อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

9,177,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,177,000

1. ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง นพ .2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านคํา

เตย ตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.153 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,177,000

5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานจังหวัดนครพนม 20,507,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 20,507,800
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื�อมระหว่างหมู่บ้านนาทม หมู่ที� 1 - 9   

ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 0.746 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,960,000

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมูม้น หมู่ที� 5 ตําบลดอนเตย 

อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม (จากถนนทางหลวงหมายเลข 2417 ช่วงหน้าที�ว่าการ

อําเภอนาทม – ดอนแสนเสิก) ระยะทาง 0.746 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,960,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ติดโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย นพ. 4046  จากสะพานข้ามแม่นํ�าสงคราม

 - หมู่ที� 1 ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1 แห่ง 1,300,000

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีเวินชัย หมู่ที� 6 ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม ระยะทาง 0.523 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,373,400

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที� 5 - บ้านโพนตูม หมู่ที� 6 

ตําบลนาหัวบ่อ อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 0.467 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,225,300

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไฮ หมู่ที� 17 เชื�อมโยงทางหลวงชนบท 4029 

ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 0.374 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาซอ หมู่ที� 1 - บ้านโพนเพ็ก ตําบลโพนจาน อําเภอ

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 0.374 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

8. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทม หมู่ที� 4 ตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กว้าง 

6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

1 แห่ง 972,000

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที� 9 - บ้านดงเย็น หมู่ที� 10 

ตําบลพะทาย อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.715 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,755,100

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 116,913,000

1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวจังหวัดนครพนม เพื�อความเป็นเลิศในอนุภูมิภาคอิน

โดจีน รองรับ AEC

103,939,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 103,939,500

1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ภูพานน้อย ตําบลพิมาน อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม

1 แห่ง 2,935,500

2. ก่อสร้างอัฒจันทร์ลานท่องเที�ยว เดิน - วิ�ง เพื�อสุขภาพตําบลท่าอุุเทน อําเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม

3 แห่ง 7,864,000

3. ก่อสร้างอัฒจันทร์ ลานเดิน - วิ�ง ริมแม่นํ�าโขงบริเวณภายในพื�นที�เขตเทศบาลเมืองนครพนม

  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

3 แห่ง 18,677,000

4. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที� 1 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตําบลท่าค้อ 

อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กว้าง 9.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร

1 แห่ง 6,804,000

5. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที� 2 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตําบลท่าค้อ 

อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม กว้าง 9.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร

1 แห่ง 4,860,000

6. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที� 3 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตําบลท่าค้อ 

อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม กว้าง 9.00 เมตร ยาว  35.00 เมตร

1 แห่ง 4,860,000

7. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที� 4 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตําบลท่าค้อ 

อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม กว้าง 9.00 เมตร  ยาว  25.00 เมตร

1 แห่ง 3,402,000
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8. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที� 5 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตําบลท่าค้อ 

อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม กว้าง 9.00 ยาว  28.00 เมตร

1 แห่ง 3,888,000

9. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที� 6 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตําบลท่าค้อ 

อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม กว้าง  9 เมตร  ยาว  32.00 เมตร

1 แห่ง 4,374,000

10. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบังกอ บริเวณบ้านโคกไก่เซา - บ้านกุดข้าวปุ้น ตําบลท่าค้อ อําเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กว้าง 9.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร

1 แห่ง 8,262,000

11. ก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั�งแม่นํ�าโขง จากบ้านหนองจันทร์ถึงบ้านโคกไก่เซา 

ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง  6.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 29,265,000

12. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบริเวณบ้านท่าค้อเหนือ ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม  

จังหวัดนครพนม กว้าง 9.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร

1 แห่ง 8,748,000

2  โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที�ยวจังหวัดนครพนมเพื�อเชื�อมโยงการท่องเที�ยว 3 ประเทศ 

(ไทย - ลาว - เวียดนาม) รองรับ AEC

6,323,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,323,500

1. ติดตั�งจอ LED ประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดนครพนม ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1 แห่ง 4,423,500

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ลํานํ�าบัง หมู่ที� 12 ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 1,900,000

3 โครงการส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ และการท่องเที�ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ�นสําคัญ

ของจังหวัดนครพนมเชื�อมโยงการท่องเที�ยวอินโดจีน

4,750,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,750,000

4 โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที�ยวจังหวัดนครพนม 1,900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,900,000

3 พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 5,721,500

1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพื�อนบ้านและเพิ�มศักยภาพการ

บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

1,988,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,988,700

2 โครงการจัดตั�งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ด้านการค้า  การลงทุนและแรงงาน  เขตเศรษฐกิจ

พิเศษนครพนม

3,732,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,385,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 347,000

1. เครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 10 เครื�อง 160,000

2. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื�อง 16,000

3. เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื�อง 65,000

4. เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 2 เครื�อง 34,000

5. ตู้เก็บเอกสาร 10 ตู้ 72,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 50,119,700

1 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริฯ 990,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 990,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื�นที�ลุ่มนํ�ากํ�าอันเนื�องมาจากพระราชดําริ 987,500
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 987,500

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม 48,142,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 38,328,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,814,000

1. เครื�องสับมันสําปะหลังขนาดเล็ก 10 เครื�อง 450,000

2. เครื�องอัดฟ่อนหญ้า 10 เครื�อง 1,500,000

3. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านหนองแวง ตําบลหนองแวง 

อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

1 หลัง 786,400

4. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านเสียว ตําบลบ้านเสียว อําเภอนาหว้า จังหวัด

นครพนม

1 หลัง 786,400

5. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านเอื�อง ตําบลบ้านเอื�อง อําเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม

1 หลัง 786,400

6. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านปฏิรูป ตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม

1 หลัง 786,400

7. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านผึ�ง ตําบลบ้านผึ�ง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม

1 หลัง 786,400

8. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านหนองสังข์ ตําบลหนองสังข์ อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม

1 หลัง 786,400

9. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านยอดโพธิ� ตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร จังหวัด

นครพนม

1 หลัง 786,400

10. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านหนองฮี ตําบลหนองฮี อําเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม

1 หลัง 786,400

11. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านสามแยก ตําบลหนองซน อําเภอนาทม 

จังหวัดนครพนม

1 หลัง 786,400

12. ก่อสร้างโกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ บ้านฮองไฮ ตําบลโคกสี อําเภอวังยาง 

จังหวัดนครพนม

1 หลัง 786,400

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,468,000

1 โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเพื�อนบ้าน 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9

จังหวัด(ไทย-ลาว-เวียดนาม) และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1,468,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,468,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 4,399,500

1 ทํานุบํารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 4,399,500

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที�ยวพระธาตุสําคัญจังหวัดนครพนม 4,399,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,425,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,974,500

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาตุศรีคุณ ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 1,500,000
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2. ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์วัดธาตุประสิทธิ� ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 1,474,500

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 2,997,500

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 2,612,500

1 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และลดความขัดแย้งอย่างยั�งยืน 2,612,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,612,500

2 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 385,000

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครพนม 385,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 385,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดมุกดาหาร 215,059,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 167,256,300

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 73,805,600

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย มห .4024 แยก ทล.2034 - บ้านโคกพัฒนา 14,632,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,632,500

1. ปรับปรุงถนนลาดยาง มห.4024 แยก ทล.2034 - บ้านโคกพัฒนา ตําบลนาสะเม็ง อําเภอ

ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,632,500

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย มห .4013 แยก ทล.2277 - บ้านนาจาน 14,632,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,632,500

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สาย มห.4013 แยก ทล.2277 - บ้านนาจาน 

ตําบลนาอุดม อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,632,500

3 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นแบบ มข .27 (ห้วยซัน) 780,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 780,000

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น แบบ มข.27 (ห้วยซัน) กว้าง 15.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร สัน

ฝายสูง 2.00 เมตร หมู่ที� 9 บ้านโนนสมบรูณ์ ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะอี 

จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 780,000

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย มห .3002 แยก ทล.212 - บ้านหนองสูง 14,632,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,632,500

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางเดิม สาย มห.3002 แยก ทล.212 - บ้านหนองสูง ตําบลภูวง

 อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่

ทางข้างละ 1.00 เมตร

1 สายทาง 14,632,500

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล .212 - บ้านนาโพธิ� อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

14,632,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,632,500
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1. ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมที�ชํารุดเสียหายสาย มห .3016 แยก ทล.212 - บ้านนาโพธิ� ตําบล

โพธิ�ไทร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.050 กิโลเมตร 

เป็นผิวจราจรลาดยางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

1 สายทาง 14,632,500

6 โครงการปรับปรุงสายแยก มห.3003 แยก ทล.212 เข้าสะพานมิตรภาพ แห่งที� 2 9,755,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,755,000

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สายแยก มห.3003 แยก ทล.212 เข้าสะพานมิตรภาพแห่งที�

 2 ตําบลบางทรายใหญ่ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,755,000

7 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านหนองแคน หมู่ที� 2 ตําบลหนองแคน 

อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

4,740,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,740,600

1. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก กําลังผลิต 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั�วโมง 

ที�บ้านหนองแคน หมู่ที� 2 ตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 4,740,600

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 31,374,500

1 โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้านการค้าการลงทุน เพื�อรองรับการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC + plus)

2,813,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,813,400

2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนขยายผลสู่หมู่บ้าน 2,345,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,345,300

3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวแก่งกะเบา 26,215,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,215,800

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที�ยวแก่งกะเบา ตําบลป่งขาม อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัด

มุกดาหาร

1 แห่ง 19,660,000

2. ก่อสร้างระบบประปาภายในแหล่งท่องเที�ยวแก่งกะเบา ตําบลป่งขาม อําเภอหว้านใหญ่ 

จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 3,555,800

3. ติดตั�งไฟฟ้าส่องทางบริเวณแหล่งท่องเที�ยวแก่งกะเบา ตําบลป่งขาม อําเภอหว้านใหญ่ 

จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 3,000,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 21,450,000

1 โครงการจัดตั�งศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร เพื�อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

3,900,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 951,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,949,000

1. ก่อสร้างศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตําบลมุกดาหาร 

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 2,949,000

2 โครงการพัฒนาวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดมุกดาหาร 5,150,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,186,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 964,000

1. เครื�องบรรจุข้าวสารชนิดสูญญากาศ 20 เครื�อง 964,000
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3 โครงการส่งเสริมและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 7,999,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,999,200

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี�ยงไก่งวงสําหรับเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดมุกดาหาร 1,051,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,051,000

5 โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร 3,348,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,348,400

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 40,626,200

1 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื�อนบ้านในระดับจังหวัด /ท้องถิ�นและกลุ่มประเทศ

อาเซียน

1,606,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,606,200

2 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสาย มห .3019 แยก ทล.212 อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด

มุกดาหาร

19,510,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,510,000

1. ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสาย มห.3019 แยก ทล.212 ตําบลบางทรายใหญ่ 

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,510,000

3 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสาย มห .4017 แยก ทล. 2034 - บ้านห้วยกอก 

อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

19,510,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,510,000

1. ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสาย มห.4017 แยก ทล. 2034 - บ้านห้วยกอก 

ตําบลโพธิ�ไทร อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.625 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,510,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 36,390,800

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 36,390,800

1 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 3 บ้านหนองกระโซ่ ตําบลหนองแวง 1,026,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,026,700

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น มข.27 ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร 

กว้าง 17.00 เมตร  หมู่ที� 3 บ้านหนองกระโซ่ ตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 1,026,700

2 โครงการสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสวาท 5,850,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,850,000

1. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 1.500 กม. เพื�อส่งนํ�าให้แก่พื�นที�

การเกษตร จํานวน 800 ไร่ ตําบลป่งขาม อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 5,850,000

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอนํ�าบริเวณลําห้วยแข้ อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 5 แห่ง

29,514,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,514,100

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอนํ�า บริเวณห้วยแข้ ตําบลศรีบุญเรือง

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 8,315,100

2. ก่อสร้างกังหันลมสูบนํ�า ถังเก็บนํ�า ระบบท่อส่งนํ�า 300.00 เมตร จุดวัดป่าศรัทธาธรรม 

ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 1,560,700
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3. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น กังหันลมสูบนํ�า ถังเก็บนํ�า ท่อส่งนํ�า จุดวัดศรีปทุม ตําบลมุกดาหาร 

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 6,546,100

4. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น กังหันลมสูบนํ�า ถังเก็บนํ�า ระบบท่อส่งนํ�า 300.00 เมตร จุดวัดป่าศิลา

วิเวก ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 6,546,100

5. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น กังหันลมสูบนํ�า ถังเก็บนํ�า ระบบท่อส่งนํ�า จุดสํานักสงฆ์หนองบุตรตา

โคตร ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 6,546,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 2,412,500

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 2,412,500

1 โครงการปลูกไม้ 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดําริ 2,412,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,412,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดสกลนคร 270,654,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 227,732,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 154,585,300

1 โครงการพัฒนาความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที�ยวจังหวัดสกลนคร 58,259,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 58,259,300

1. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาง หมู่ที� 11 - บ้านท่าวัด หมู่ที� 9ตําบล

เหล่าปอแดง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,772,000

2. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลาย - บ้านหนองห้าง 

ตําบลม่วงลาย อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.380 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

3. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 

หมู่ที� 1 ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.461 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

4. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายปลาหลาย หมู่ที� 5 ตําบลหนองลาด 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.354 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

5. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสงจันทร์ หมู่ที� 13 – บ้านโนนนํ�าคํา หมู่ที� 8

 ตําบลแมดนาท่ม อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง 0.615 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,430,000

6. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดค้อ หมู่ที� 3 – บ้านหนองนางอม หมู่ที� 6

 ตําบลด่านม่วงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,479,300

7. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที� 1 

ตําบลจันทร์เพ็ญ อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.435 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

8. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที� 12 - บ้านทิดไท 

หมู่ที� 10 ตําบลไร่ อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,041,100
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9. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ที� 6 ตําบลเชียงสือ อําเภอ

โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.383 กิโลเมตร

1 สายทาง 980,000

10. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระบอก หมู่ที� 12 - 

บ้านโคกแก้ว หมู่ที� 6 ตําบลนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง 0.370 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

11. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าผาง หมู่ที� 7 ตําบลนาตงวัฒนา อําเภอ

โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง  0.336 กิโลเมตร

1 สายทาง 676,000

12. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองหาง ตําบลกุดบาก - 

บ้านนาขาม ตําบลนาม่อง อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.307 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

13. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัว  - บ้านกุดบาก ตําบลกุดบาก อําเภอ

กุดบาก จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.290 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

14. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม  - บ้านนาม่อง ตําบลนาม่อง อําเภอ

กุดบาก จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.307 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

15. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหล่ม หมู่ที� 5 - บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที� 

15 ตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.578 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,961,000

16. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฮ่องสิม หมู่ที� 3 - บ้านหล่ม หมู่ที� 5 ตําบล

หลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.339 กิโลเมตร

1 สายทาง 979,000

17. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนใบสาย ตําบลกุสุมาลย์ อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัด

สกลนคร ระยะทาง 0.560 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,471,500

18. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีคงคํา หมู่ที� 5 ตําบลนาเพียง 

อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.455 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,471,500

19. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางชุม หมู่ที� 3  ตําบลโพนสูง และบ้าน

ทานตะวัน หมู่ที� 21 ตําบลสว่างแดนดิน อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง 0.797 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,099,300

20. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สี�แยกบริบูรณ์ หมู่ที� 6 ตําบลบะหว้า 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.267 กิโลเมตร

1 สายทาง 630,800

21. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด หมู่ที� 12 ตําบลแร่ 

อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,609,500

22. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา ตําบลศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส

- บ้านโคกศิลา ตําบลโคกศิลา อําเภอเจริญศิลป์ ตอนบ้านดอนแดงน้อย  

จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร

1 สายทาง 979,000

23. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที� 12 ตําบลธาตุ 

อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.360 กิโลเมตร

1 สายทาง 978,100

24. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง หมู่ที� 4 ตําบลหนองแวงใต้ อําเภอ

วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

25. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที� 8 ตําบลหนองปลิง อําเภอ

นิคมนํ�าอูน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.385 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000



232หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

26. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิงพุ่ม หมู่ที� 3 - 

บ้านสุวรรณคาม หมู่ที� 6 ตําบลสุวรรณคาม อําเภอนิคมนํ�าอูน จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง 0.480 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

27. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคํา หมู่ที� 9 ตําบลนิคมนํ�าอูน 

อําเภอนิคมนํ�าอูน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.475 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

28. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัด หมู่ที� 1 ตําบลปทุมวาปี 

อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.309 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

29. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทันสมัย หมู่ที� 7 ตําบลส่องดาว 

อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.415 กิโลเมตร

1 สายทาง 977,100

30. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุ่นประชา - สายภูริพงษ์ บ้านหนองแซง หมู่ที� 

11 ตําบลส่องดาว อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.415 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

31. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศาลา - บ้านดงคําโพธิ� 

หมู่ที� 8 - 11 ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.152 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,943,000

32. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสําราญ หมู่ที� 7 ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร – บ้านวังยาว ตําบลวังชมพู อําเภอพรเจริญ 

จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.813 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,952,200

33. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮังแหลว -  บ้านแกดํา 

ตําบลเจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,943,000

34. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหมือดเมี�ยง - บ้านวังเวิน 

ตําบลคําตากล้า อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,341,000

35. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนคํา หมู่ที� 2 ตําบลนาแต้ 

อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,079,100

36. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาศักดิ� - ท่ากุดจาน ตําบลคําตากล้า 

อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร ระยะทาง  0.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 731,800

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน .2016 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - 

บ้านหนองเม็ก อําเภอพรรณานิคม

9,611,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,611,700

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - 

บ้านหนองเม็ก ตําบลนาหัวบ่อ อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,611,700

3 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน .5011 แยกทางหลวงชนบท สน.2013 – บ้านปุ่

งน้อย อําเภอโพนนาแก้ว

9,640,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,640,700

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน.5011 แยกทางหลวงชนบท สน.2013 – บ้านปุ่

งน้อย ตําบลนาตงวัฒนา อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,640,700

4 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสน .5059 แยกทางหลวงชนบท สน.3007 - 

ภูผายล อําเภอภูพาน

9,563,400
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,563,400

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน.5059 แยกทางหลวงชนบท สน.3007 -

ภูผายล ตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,563,400

5 โครงการยกระดับมาตรฐานทางสาย บ้านวังเวิน หมู่ที� 8 - บ้านนาคํา หมู่ที� 15 9,660,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,660,000

1. ยกระดับมาตรฐานทางสาย บ้านวังเวิน หมู่ที� 8 - บ้านนาคํา หมู่ที� 15 ตําบลคําตากล้า 

อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

6 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน .2001 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - 

บ้านโพนแพง อําเภอกุสุมาลย์

9,640,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,640,700

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - 

บ้านโพนแพง ตําบลโพธิไพศาล อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง 2.650 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,640,700

7 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน .4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บ้านกุง

ศรี อําเภอกุสุมาลย์

9,631,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,631,000

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - 

บ้านกุงศรี ตําบลนาเพียง อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,631,000

8 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน .3007 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - 

บ้านโคกสะอาด อําเภอภูพาน

9,611,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,611,700

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - 

บ้านโคกสะอาด ตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,611,700

9 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน .2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - 

บ้านลาดกะเฌอ (ตอนที� 2) อําเภอพรรณานิคม

9,466,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,466,800

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - 

บ้านลาดกะเฌอ (ตอนที� 2) ตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง 2.325 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,466,800

10 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งบริเวณเทศบาลตําบลคําตากล้า อําเภอคําตากล้า 19,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,500,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งบริเวณเทศบาลตําบลคําตากล้า ตําบลคําตากล้า 

อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 36.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 

สูง 13.00 เมตร

1 แห่ง 19,500,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 1,900,000

1 โครงการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ  แหล่งท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติแห่ง

ใหม่ของจังหวัดสกลนครซึ�งเป็นอุทยานบัวที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไทย

1,900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,900,000
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3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 42,449,600

1 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13,314,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,314,200

2 โครงการส่งเสริมและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจังหวัดสกลนคร 10,280,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,280,100

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักจังหวัดสกลนคร 827,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 827,000

4 โครงการการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสกลนคร

4,945,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,845,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 100,000

1. ชุดเครื�องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 100,000

5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการเพิ�มช่องทางการตลาด 5,700,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,700,900

6 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผ้าย้อมสีครามธรรมชาติจังหวัดสกลนคร 2,875,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,875,600

7 โครงการจัดทําต้นแบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP โรงสีข้าวตามมาตรฐาน GMP และการ

ผลิตข้าวฮางบรรจุถุงตามมาตรฐาน GMP เพื�อขึ�นทะเบียน อย.

3,064,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 98,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,966,000

1. เครื�องสีข้าว 1 เครื�อง 700,000

2. เครื�องบรรจุข้าวสูญญากาศ 1 เครื�อง 300,000

3. ปรับปรุงต่อเติมอาคารผลิตข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจําปา 41 

หมู่ที� 5 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

1 แห่ง 1,966,000

8 โครงการผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพรจังหวัดสกลนคร (คลังยาสมุนไพร) 1,442,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,442,500

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 26,797,300

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจปลาเข็งยักษ์ 5,982,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,982,700

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร 5,202,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,202,800

3 โครงการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์วิถีอินทรีย์และแปรรูปเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�ม 15,611,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 15,611,800

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,000,000

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื�อเพิ�มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs 

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,000,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 970,000
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1 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 970,000

1 โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท 970,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 970,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 28,550,200

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 8,965,500

1 โครงการเพิ�มศักยภาพทางด้านการประมงสู่เศรษฐกิจอาเซียน 5,165,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 459,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,706,500

1. เครื�องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ 8-15 แรงม้า 1 เครื�อง 30,000

2. ขุดลอกตะกอนดินโดยเรือขุดในหนองหาร ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,780,500

3. ขุดลอกตะกอนดินโดยรถขุดในหนองหาร ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 70,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,896,000

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,800,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19,584,700

1 โครงการแก้ไขปัญหาแหล่งนํ�าในพื�นที�หมู่บ้าน จังหวัดสกลนคร 19,584,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,584,700

1. ขุดลอกหนองคําหมากนัด บ้านโคกกลาง หมู่ที� 6 ตําบลจันทร์เพ็ญ อําเภอเต่างอย จังหวัด

สกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 25,675 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

2. ขุดลอกหนองพอก บ้านดงหลวง หมู่ที� 7 ตําบลบึงทวาย อําเภอเต่างอย 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 18,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

3. ขุดลอกลําห้วยยาม (ตอนบน) ระยะที� 2 บ้านทรายมูล หมู่ที� 1 - บ้านเตาไห 

หมู่ที� 3 ตําบลทรายมูล อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด 

ไม่น้อยกว่า 30,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,002,300

4. ขุดลอกลําห้วยสงครามหลง บ้านดอนม่วย หมู่ที� 6 ตําบลโคกสี อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 54,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

5. ขุดลอกหนองเดิ�น บ้านพลังใหม่ หมู่ที� 11 ตําบลโพนงาม อําเภออากาศอํานวย 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 36,891 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

6. ขุดลอกลําห้วยแล้ง บ้านนากะทาด หมู่ที� 9 ตําบลนาฮี อําเภออากาศอํานวย 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 18,480 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 585,000

7. ขุดลอกลําห้วยหนองอีเลิง (ตอนบน) บ้านโพนงาม หมู่ที� 1 ตําบลโพนงาม 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 34,436 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,713,100

8. ขุดลอกลําห้วยสร้างขุ่ย (ตอนล่าง) บ้านสร้างขุ่ย หมู่ที� 6 ตําบลพังโคน อําเภอพังโคน 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 331,500

9. ขุดลอกลําห้วยลึมบอง บ้านลึมบอง หมู่ที� 3 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 40,231 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,945,100
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10. ขุดลอกหนองบงใต้ บ้านสรศรี หมู่ที� 8 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอบ้านม่วง

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 39,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,306,500

11. ขุดลอกลําห้วยซาง บ้านโพธิ�ศิลา หมู่ที� 3 ตําบลม่วง อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,170,000

12. ขุดลอกลําห้วยคําภู บ้านโพนทอง หมู่ที� 8 ตําบลนาแต้ อําเภอคําตากล้า

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 27,810 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

13. ขุดลอกสระเก็บนํ�า บ้านนาใน หมู่ที� 5 ตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 26,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,392,300

14. ขุดลอกลําห้วยเรือ บ้านดงมะไฟ หมู่ที� 1 ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 56,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,945,100

15. ขุดลอกคลองห้วยแสง บ้านห้วยแสง หมู่ที� 8 ตําบลศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 38,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,086,100

16. ขุดลอกลําห้วยเหล่า (ตอนบน) บ้านหนองส่วน หมู่ที� 5 ตําบลโคกภู อําเภอภูพาน จังหวัด

สกลนคร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 867,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 13,401,900

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 13,401,900

1 โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนสกลนคร 3,401,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,401,900

2 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดร้อยเอ็ด 263,979,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 231,106,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 158,597,400

1 ก่อสร้างระบบส่งนํ�าของโครงการชลประทานขนาดเล็กที�มีอยู่แล้ว จํานวน 5 แห่ง 30,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 30,000,000

1. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า บ้านกู่กาสิงห์ ตําบลกู่กาสิงห์ 

อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1 แห่ง 8,000,000

2. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ ตําบลเหล่าน้อย 

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

1 แห่ง 8,000,000

3. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า บ้านสีสุก ตําบลดูกอึ�ง อําเภอหนองฮี 

จังหวัดร้อยเอ็ด

1 แห่ง 4,000,000

4. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า บ้านหนองฟ้า ตําบลโพธิ�ทอง อําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

1 แห่ง 3,000,000

5. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า บ้านหวาย ตําบลภูเงิน อําเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

1 แห่ง 7,000,000

2 พัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร หนองแจ้ง หมู่ที� 5 และ หมู่ที� 6 ตําบลหนองพอก 

อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

9,750,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,750,000
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1. ขุดลอกหนองแจ้ง หมู่ที� 5 และ หมู่ที� 6 ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 144,650 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,750,000

3 พัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร หนองหัวช้าง หมู่ที� 8 ตําบลหนองตาไก้ อําเภอโพธิ�ชัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

4,875,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,875,000

1. ขุดลอกหนองหัวช้าง หมู่ที� 8 ตําบลหนองตาไก้ อําเภอโพธิ�ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 87,080 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

4 พัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร หนองหัวโศก หมู่ที� 9 ตําบลห้วยหินลาด อําเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

4,875,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,875,000

1. ขุดลอกหนองหัวโศก หมู่ที� 9 ตําบลห้วยหินลาด อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 87,080 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

5 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื�อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที�ยว 109,097,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 109,097,400

1. ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทางเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว สาย รอ .4043 - 

แยก ทล. 2046 - สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 

1.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,728,000

2. ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทางเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว สาย รอ .3014 

แยก ทล.215 - บ้านสงแคน อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.070 กิโลเมตร

1 สายทาง 12,558,000

3. ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทางเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว สาย 2051 แยก ทล.23 - 

บ้านหนองเทา อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,592,000

4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านเปลือยน้อย - บ้านกอกแก้ว 

อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.420 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านเหล่าขุมมัน - บ้านหนองแข้ดง 

อําเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.768 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

6. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านคานหัก - บ้านคางฮุง 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.406 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

7. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านสิงห์โคก - บ้านสิงห์ไคล 

อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.187 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

8. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านสีแก้ว - บ้านจังหาร อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.935 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,592,000

9. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านเหล่าแขม - บ้านดอนโอง อําเภอโพธิ�ชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.185 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

10. ซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล สาย บ้านโพนหิน -บ้านเขวาตะคลอง อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.758 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,667,400

11. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านดู่ - บ้านขี�เหล็ก อําเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.935 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 44,490,000
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1 จัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที�ยว 15,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 15,000,000

2 พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวบึงพลาญชัย อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 29,490,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,490,000

1. ระบบนํ�าพุเต้นรําพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั�ง 1 แห่ง 29,490,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 28,019,100

1 โครงการส่งเสริมเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 4,831,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,291,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 540,000

1. ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ 6 บ่อ 540,000

2 โครงการส่งเสริมเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 3,935,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,935,400

3 ส่งเสริมเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 2,688,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,688,800

4 พัฒนาการเกษตรครบวงจรแบบมีส่วนร่วม 1,312,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,312,900

5 อนุรักษ์และส่งเสริมการเลี�ยงกระบือและการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื�อสร้างรายได้ใหม่ 1,508,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,508,600

6 ส่งเสริมการเลี�ยงไก่ไข่และไก่พื�นเมืองในครัวเรือน 3,505,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,505,700

7 การพัฒนาอาชีพการเกษตรครบวงจร 2,347,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,347,500

8 ส่งเสริมการทําเกษตร 1 ไร่ 1 แสน 640,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 640,400

9 ส่งเสริมเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลินอกเขตชลประทาน (13 อําเภอ) 6,189,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,189,500

10 ส่งเสริมการแปรรูปแป้งข้าวหอมมะลิและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1,059,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,059,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 20,574,300

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 5,287,500

1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3,989,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,989,000

2 พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยและบุคลากรภาครัฐเพื�อรองรับประชาคม

อาเซียน

1,298,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,298,500

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 15,286,800

1 ติดตั�งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 9,717,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,717,700
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1. ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ 9,717,700

2 หมู่บ้านต้นแบบเพื�อเสริมสร้างความมั�นคงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,569,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,569,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 2,113,800

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 2,113,800

1 ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจําปีงบประมาณ 2559 145,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 145,200

2 พัฒนาพื�นที�ป่าไม้เพื�อการอนุรักษ์และเป็นศูนย์เรียนรู้ที�ยั�งยืน 1,968,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 150,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,818,400

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง 1,818,400

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,185,100

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,185,100

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

2 พัฒนาบุคลากรที�ปฏิบัติงานด้านบําบัดทุกข์-บํารุงสุข จังหวัดร้อยเอ็ด 185,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 185,100

จังหวัดขอนแก่น 325,031,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 204,548,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 113,881,500

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน ปี 2559 113,881,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 26,914,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 86,966,800

1. ขุดสระนํ�าขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร 500 บ่อ 10,600,000

2. ขุดบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ�ว ลึก 43-80 เมตร พร้อมระบบสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าขนาด 1.5 แรงม้า 

พร้อมตู้ควบคุม

100 บ่อ 28,489,200

3. ขุดลอกหนองระนาม บ้านหันใหญ่ หมู่ที� 6 ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

(ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี�ย 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

29,436 ลูกบาศก์เมตร)

1 แห่ง 1,081,300

4. ขุดลอกหนองสาธารณะหนองเทิง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที� 1 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,949,100

5. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นตามแบบ มข.2527 บริเวณลําห้วยไผ่ ช่วงหมู่ที� 9 บ้านโนนคํามี ตําบลวัง

แสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 8 เมตร 

ผนังข้างสูง 3.50 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร

1 แห่ง 916,400

6. ขุดลอกหนองเจ้าเมืองบ้านนาโพธิ� หมู่ที� 8 ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,190 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,940,300

7. ขุดลอกบึงใหม่(บึงขาแลน) บ้านโนน หมู่ที� 2 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง 

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,160 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500
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8. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยนํ�ากินแบบมีทางข้าม บ้านท่าเดื�อ หมู่ที� 6 ตําบลไชยสอ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.50 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อม

ขุดลอกดินหน้าฝาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,864 ลูกบาศก์เมตร และขุดลอกดินหลังฝาย

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 297 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 845,400

9. ขุดลอกหนองอีบิค บ้านดงเย็น หมู่ที� 5 ตําบลนางิ�ว อําเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,795,000

10. ขุดลอกลําห้วยบุนา พร้อมก่อสร้างฝาย มข. 2527 ช่วงบ้านดอนหัน หมู่ที� 9 -

บ้านโนนหินแห่ หมู่ที� 8 ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 23,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,944,200

11. ขุดลอกหนองแวง บ้านโนนบ่อ หมู่ที� 15 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,936 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,758,900

12. ขุดลอกหนองสระยาง บ้านตะกั�วป่า หมู่ที� 1 ตําบลตะกั�วป่า อําเภอหนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,323 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

13. ขุดลอกหนองหินล่อง บ้านโนนศิลา หมู่ที� 7 ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,732 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

14. ขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะประโยชน์ (หนองคูใหม่ชลประทาน) บ้านเวียงแก้ว 

หมู่ที� 2 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

44,760 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,911,000

15. ก่อสร้างฝายแบบ มข 2527 ลําห้วยประครอง บ้านเหล่าหลวง หมู่ที� 4 

ตําบลแคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร 

ผนังสูง 3.5 เมตร กว้าง 20 เมตร)

1 แห่ง 947,700

16. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าบ้านทุ่งเชือก หมู่ที� 4 ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,626 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

17. ขุดลอกสระหนองโนเหนือและสระโนนสง่า บ้านหนองโน หมู่ที� 2 ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,927 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 936,000

18. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มข.2527) ลําห้วยเพิ�ม บ้านสระบัว 

หมู่ที� 6 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (สันฝายสูง 2 เมตร 

ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร)

1 แห่ง 883,400

19. ขุดลอกลําห้วยหินขาว บ้านหนองนกเขียน หมู่ที� 6 ตําบลหนองกุง อําเภอนํ�าพอง จังหวัด

ขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,923,700

20. ขุดลอกฝายวังก้านหญ้า พร้อมก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(แบบ มข.2527) บ้านดอนหัน หมู่ที� 6 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างสันฝายสูง 2 เมตร 

ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 10 เมตร

1 แห่ง 1,950,000

21. ขุดลอกลําห้วยศรีผึ�ง บ้านเหล่านาดี  หมู่ที� 11 ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น (ขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว 4,500 เมตร ลึกเฉลี�ย 2 เมตร หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 54,000 ลูกบาศก์เมตร)

1 แห่ง 1,698,500
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22. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น แบบ มข.2527 ลําห้วยซ้อ จุดที� 1 บ้านห้วยม่วง หมู่ที� 3 

ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (ขนาดกว้าง 9 เมตร สันฝายสูง 1 เมตรผนัง

ข้างสูง 2.50 เมตร)

1 แห่ง 454,400

23. ขุดลอกลําห้วยคุมมุม บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที� 4 ตําบลศรีสุขสําราญ 

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 44,550 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,901,300

24. ขุดลอกลําห้วยหินลาด บ้านหนองนกเขียน หมู่ที� 5 ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,621,500

25. ขุดลอกหนองฝาย บ้านวังหว้า หมู่ที� 8,11 ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น (ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร 

พร้อมขุดลอก)

1 แห่ง 1,912,000

26. อุปกรณ์สูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 100 แห่ง 12,000,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 19,080,000

1 โครงการยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหม สู่ระดับนานาชาติ 19,080,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 19,080,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 58,407,700

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 47,288,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,304,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 43,983,500

1. ขุดลอกหน้าฝาย พร้อมก่อสร้างฝายกั�นลําห้วยอีหลอด บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที� 8 

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น กว้าง 20 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างฝายท่อเหลี�ยม 

ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 4 ช่องทาง ยาว 8 เมตร ผนังกั�นนํ�าสูง 1.50 เมตร

1 แห่ง 1,907,200

2. ขุดลอกลําห้วยสาธารณะลําห้วยคําปากดาว บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที� 9 ตําบลคําแคน อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 884,400

3. ขุดลอกสระโคกบะแต้ บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที� 1 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 90 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี�ย 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 27,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,867,200

4. ขุดลอกฝายหลวง บ้านแวงใหญ่ หมู่ที� 1 ตําบลแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 150 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี�ยจากเดิม 3 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,985 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

5. ขุดลอกบึงกระชา บ้านแห้ว หมู่ที� 8 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 

ขนาดกว้าง 98 เมตร ยาว 140 เมตร ขุดลึกลงจากเดิม 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 41,160 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

6. ขุดลอกหนองโป่งสี�เหลี�ยม บ้านเสาเล้า หมู่ที� 1 ตําบลเสาเล้า อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 27,632 ลูกบากศ์เมตร พร้อมตกแต่งคันคู

1 แห่ง 888,300
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7. ขุดลอกหนองคําวัวโทน บ้านคําสมบูรณ์ หมู่ที� 10 ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที� 1 ขนาดกว้าง 74 เมตร ยาว 69 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 12,326 ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที� 2  ขนาดกว้าง 59 เมตร ยาว 94 เมตร ลึก 2.50 

เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,394 ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที� 3 (คันคู) ขนาดกว้าง 8 

เมตร ยาว 69 เมตร ลึก 8 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,276,700

8. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นกั�นลําห้วยสวนหม่อนตอนบน บ้านหนองแดง หมู่ที� 10 ตําบลยางคํา 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 

เมตร กว้าง 20 เมตร

1 แห่ง 888,300

9. ก่อสร้างท่อส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก จากนานายกล้วย - หนองพระบุ 

บ้านพระบุ หมู่ที� 1 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x

 1.00 เมตร และบ่อพักขนาดกว้าง 1.04 เมตร ยาว 1.24 เมตร จํานวน 40 บ่อ คิดเป็นความ

ยาววางท่อรวมบ่อพัก 614 เมตร

1 แห่ง 1,309,400

10. ขุดลอกแหล่งนํ�าหนองใหญ่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที� 1,4,8,9 ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอ

หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พื�นที�ขุดลอกไม่น้อยกว่า 28,852 ตารางเมตร 

ลึกจากเดิมประมาณ 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,705 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,842,800

11. ขุดลอกลําห้วยขอนขวางตอนบน บ้านแวงน้อย หมู่ที� 1 ตําบลแวงน้อย 

อําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น กว้าง 14 เมตร ก้นห้วยกว้าง 10 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 2.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

12. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น (ลําห้วยจงอาง) แบบ มข.2527 บ้านนาเลาะ หมู่ที� 4 

ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 

3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร

1 แห่ง 761,500

13. ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านดอนนาแพง หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น กว้าง 17 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี�ย 2 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 59,580 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,940,300

14. ขุดลอกลําห้วยกุดเฮี�ย บ้านลอมไผ่ หมู่ที� 2 ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลึกเฉลี�ย 3 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 579,200

15. ขุดลอกฝายกกจั�นและสระสวนแตง บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที� 5 ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื�นที�ขุดลอก 9,250 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 22,144 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00 x 12 

เมตร จํานวน 1 จุด (36 ท่อน)

1 แห่ง 1,001,400

16. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มข. 2527) ลําห้วยขอนขว้าง 

บ้านหนองหว้า หมู่ที� 5 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น สันฝายสูง 2 

เมตร ผนังข้าง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร

1 แห่ง 883,400

17. ขุดลอกบึงห้วยซัน บ้านวังเกิ�ง หมู่ที� 4,หมู่ที� 10 ตําบลวังชัย อําเภอนํ�าพอง 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดความยาว 360 เมตร กว้าง 35 เมตร ลึกเฉลี�ย 3 เมตร พร้อมเกลี�ย

ตกแต่งคันคู หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,947,100
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18. ขุดลอกฝายวังก้านหญ้า บ้านโคกสี หมู่ที� 5 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง 

จังหวัดขอนแก่น ขุดลึกรวม 4 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,416 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,466,400

19. ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้านทองหลาง หมู่ที� 5 เชื�อมบ้านดอนเงิน หมู่ที� 13 

ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง  5 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร ลึกเฉลี�ย 2 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 785,900

20. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น แบบ มข.2527 ลําห้วยฝายตาสวน บ้านนานํ�าซํา ตําบลภูผาม่าน อําเภอ

ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง  20 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้าง 

3.50 เมตร พร้อมขุดลอกลําห้วยขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี�ย 

3.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,301,700

21. ขุดลอกฝายโป่งสัง บ้านหนองคอง หมู่ที� 4 ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 60  เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี�ย 2.50 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,625 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 525,600

22. ขุดลอกลําห้วยคุมมุม บ้านสําราญ หมู่ที� 2  (ช่วงนาพ่อไพร) ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภอ

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กว้างเฉลี�ย 18.50 เมตร ต้นลําห้วยกว้างเฉลี�ย 

11.50 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.50 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,550 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,901,300

23. ขุดลอกลําห้วยพังซู บ้านขามป้อม หมู่ที� 1 ตําบลขามป้อม - บ้านหัวฝาย หมู่ที� 3 ตําบล

เปือยน้อย อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 2,496 เมตร ลึกเฉลี�ย

 3.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 59,338 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,947,100

24. ขุดลอกหนองนํ�าสาธารณประโยชน์ บ้านโนนทัน หมู่ที� 8 ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 275 เมตร ลึกเฉลี�ย 2 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,920,800

25. ขุดสระนํ�าขนาดเล็กในไร่นาพร้อมจัดทําระบบป้องกันพังทลายของสระนํ�า 

ขุดสระนํ�าขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร

500 แห่ง 10,600,000

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ (โคเนื�อและไก่) ให้มีคุณภาพ 11,119,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,762,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,357,000

1. ตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ 500 ฟอง 6 ตู้ 467,200

2. ขุดบ่อบาดาล ความลึก 43-80 เมตร พร้อมติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแบบจุ่ม 

ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

20 แห่ง 5,739,800

3. อุปกรณ์บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์พร้อมค่าติดตั�ง 15 แห่ง 750,000

4. อุปกรณ์สูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20 แห่ง 2,400,000

4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 13,179,000

1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน ขอนแก่นสู่ AEC 

ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ�าโขง

13,179,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,179,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 63,662,800
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1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 63,662,800

1 โครงการบริหารจัดการนํ�าเพื�อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 63,662,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 30,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 63,632,800

1. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าถาวร 50 แห่ง 2,437,500

2. ก่อสร้างฝายต้นนํ�ากึ�งถาวร 120 แห่ง 2,925,000

3. ก่อสร้างฝายผสมผสาน 600 แห่ง 2,925,000

4. ขุดลอกฝายหนองตานา สวนสัตว์ขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

พื�นที� 20 ไร่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

5. ขุดลอกลําห้วยแกดอนปู่ตาบ้านห้วยแก หมู่ที� 2 ตําบลห้วยแก อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 90 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 4 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 39,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,274,400

6. ขุดลอกหนองกุดเวียน บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที� 11 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

32,316 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,048,200

7. ขุดลอกลําห้วยฝายโป่ง บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที� 4 ตําบลห้วยแก อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 1,390,400

8. ขุดลอกลําห้วยแก บ้านป่าแดง หมู่ที� 5 ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึกเพิ�ม 3.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

79,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

9. ก่อสร้างทางนํ�าพาดผ่าน (Wet Crossing) บ้านซําสูง หมู่ที� 5 ตําบลกระนวน 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 45 เมตร

1 แห่ง 1,349,400

10. ขุดลอกหนองนํ�าสาธารณประโยชน์ประจําหมู่บ้านหนองไก่นา บ้านหม้อ หมู่ที� 5 

ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 155 เมตร 

ขุดลึกเฉลี�ย 2.50  เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

11. ขุดลอกลําห้วยใหญ่ตอนบน บ้านหนองคอง หมู่ที� 8 ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น กว้าง 18 เมตร ยาว 936 เมตร ความลึกเฉลี�ย 2.50 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52,416 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

12. ขุดลอกหนองกบฏ บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที� 13 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที� 1 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี�ย 3 เมตร 

ช่วงที� 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.5 เมตร หรือปริมาตรดินขุด

ทั�ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 14,368 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 714,700

13. ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที� 1 ตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 1,235  เมตร ลึกจากเดิมเฉลี�ย 2.50 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 67,925 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

14. ขุดลอกหนองนํ�าสาธารณประโยชน์ หนองฝายบักโค้ง บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที� 1 ตําบล

หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 200 เมตร ยาว 200  เมตร ลึกจาก

เดิมเฉลี�ย 3  เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 113,016 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,816,700
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15. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ กสช.-3/2526) และขุดลอกหน้าฝายคลอง

สายนานางกองพัน สีดาพล บ้านเปือยใหญ่ หมู่ที� 1 ตําบลเปือยใหญ่ อําเภอโนนศิลาจังหวัด

ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร คันทางสูง 2 เมตรพร้อมขุด

ลอกหน้าฝาย ยาวประมาณ 1,500 เมตร กว้าง 20 เมตร ลึกเฉลี�ย 4 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 41,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,949,100

16. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าขนาดเล็กโสกรัง บ้านผักหวาน หมู่ที� 5 ตําบลหนองปลาหมอ

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น พื�นที�ดําเนินการ 40,635 ตารางเมตร ลึกประมาณ 1.35 เมตร

 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,857 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,937,100

17. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มข.2527) ลําห้วยเตย 

บ้านหนองนํ�าขุ่นใต้ หมู่ที� 9 ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร

1 แห่ง 883,400

18. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มข.2527) ลําห้วยทราย 

บ้านหนองขี�เห็น หมู่ที� 6 ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร

1 แห่ง 883,400

19. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (บบ กสช.-3/2526) และขุดลอกหน้าฝายคลองสาย

นานายสมพงษ์  วรแสน บ้านชาติ หมู่ที� 5 ตําบลเปือยใหญ่ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร คันทางสูง 2 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย

ยาวประมาณ 1,500 เมตร กว้าง 20 เมตร ลึกเฉลี�ย 4 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,949,100

20. ขุดลอกลําห้วยอีตื�อ บ้านบึงเป่ง หมู่ที� 9 ตําบลท่ากระเสริม อําเภอนํ�าพอง 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดความยาว 1,900 เมตร กว้าง 16 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี�ย 2 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,581 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,459,600

21. ขุดลอกหนองแสบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที� 10 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 130 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี�ย 3 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 36,984 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,842,700

22. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ มข .2527 บริเวณห้วยใหญ่ 

บ้านหนองตาไก้ หมู่ที� 1,17 ตําบลสาวะถี อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ขนาดกว้าง 17 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร

1 แห่ง 752,700

23. ขุดลอกหนองบึงบน บ้านโนนราศรี หมู่ที� 12 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้างเฉลี�ย 120 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี�ย 2 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,501,800

24. ปรับปรุงลําห้วยโสกรัง บ้านวังหิน หมู่ที� 2 ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี�ย 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 52,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,789,200

25. ก่อสร้างฝายกั�นนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กกั�นลําห้วยภูเหล็ก (แบบ มข. 2527) บ้านแฮด หมู่ที� 

2 ตําบลบ้านแฮด อําภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ฝายกั�นนํ�าสูง 1.50 เมตร 

สันฝายกว้าง 25 เมตร

1 แห่ง 1,277,300
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26. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นพร้อมขุดลอกลําห้วยบ้านศิลา หมู่ที� 6 บ้านในเมือง ตําบลในเมือง  

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดทางจราจรกว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร 

จํานวน 3 จุด พร้อมขุดลอกลําห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 1,800 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,466 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,798,900

27. ขุดลอกลําห้วยตะกั�ว หมู่ที� 3 บ้านหนองแขม 1 ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น กว้าง 16 เมตร กว้าง 6 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 2,535 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,621 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,890,600

28. ขุดลอกลําห้วยนาจาน หมู่ที� 1 บ้านนาจาน ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ�ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

1 แห่ง 1,852,500

29. ก่อสร้างอาคารระบายนํ�ากั�นลําห้วยหนองไฮพร้อมปรับแต่งคันดินทั�ง 2 ข้าง หมู่ที� 2  บ้าน

วังขอนพาด ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 1,859,900

30. ขุดลอกลําห้วยบง  หมู่ที� 10  บ้านโคกม่วง  ตําบลศรีสุข  อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 45,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,923,700

31. ขุดลอกหนองใหญ่ หมู่ที� 1 บ้านสร้างแป้น ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น ขุดลอกพื�นที�รวม 40.50 ไร่ ลึกเฉลี�ย 1 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

 20,710 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

32. ขุดลอกหนองนกไก่นา หมู่ที� 5,6 บ้านหม้อ ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ขุด

ลอกหนองกว้าง 110 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,620

 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,930,500

33. ขุดลอกหนองคลอง หมู่ที� 6 บ้านโคกใหม่ ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 1,948,100

34. ขุดลอกหนองแปลน หมู่ที� 4 บ้านเหมือดแอ่ ตําบลหนองนํ�าใส อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 1,940,300

35. ขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที� 13 บ้านหนองหัวช้าง  ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 1,949,100

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 39,320,000

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 39,320,000

1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน 39,320,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,320,000

1. สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านละหานนา ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 39,320,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 17,500,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 17,500,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

2 โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตย ไทขอนแก่น 7,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,500,000

จังหวัดมหาสารคาม 231,707,600
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ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 200,677,800

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 144,151,800

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทาง มค .2004 แยก ทล.23 - บ้านดงใหญ่ 

อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

5,826,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,826,000

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายทาง มค .2004 แยก ทล.23 - 

บ้านดงใหญ่ อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 

กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร

1 สายทาง 5,826,000

2 โครงการขุดลอกลําห้วยลําพังชูตอนบน บ้านศรีอรุณ  ตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง 

จังหวัดมหาสารคาม

2,925,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,925,000

1. ขุดลอกลําห้วยลําพังชู (ตอนบน) พร้อมขนย้ายดิน บ้านศรีอรุณ ตําบลหนองแวง 

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,360 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

3 โครงการขุดลอกหน้าฝายโคกนํ�าเกลี�ยง บ้านหัวหนอง ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก

จังหวัดมหาสารคาม

1,925,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,925,000

1. ขุดลอกลําห้วยหน้าฝายโคกนํ�าเกลี�ยง พร้อมขนย้ายดิน บ้านหัวหนอง ตําบลนาเชือก อําเภอ

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,710 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,925,000

4 โครงการพัฒนาระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านเลิงบ่อ ตําบลลาดพัฒนา 

อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

3,412,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,412,500

1. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าคอนกรีตดาด บ้านเลิงบ่อ ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม

1 แห่ง 3,412,500

5 โครงการพัฒนาระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงเหียน ตําบลเขวา 

อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2,925,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,925,000

1. คลองส่งนํ�าคอนกรีตดาด บ้านเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสาราคาม 

จังหวัดมหาสารคาม

1 แห่ง 2,925,000

6 โครงการพัฒนาระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านป่ายางห่าง ตําบลมะค่า 

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

4,387,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,387,500

1. คลองส่งนํ�าคอนกรีตดาด บ้านป่ายางห่าง ตําบลมะค่า อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

1 แห่ง 4,387,500

7 โครงการก่อสร้างฝายห้วยแสงนา บ้านโนนเห็ดไค ตําบลหนองไผ่ อําเภอนาดูน

จังหวัดมหาสารคาม

5,850,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,850,000

1. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคตําบลหนองไผ่ อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  40,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 5,850,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

8 โครงการซ่อมแซมบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสถานที�ท่องเที�ยว (สวนสุขภาพแก่งเลิงจาน)

 บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที� 13 ตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

3,265,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,265,800

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที� 13 ตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมือง

มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1.800 กิโลเมตร หนา

เฉลี�ย 0.15 เมตร พร้องลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 3,265,800

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที� 7 เชื�อมบ้านหนองปลิง 

หมู่ที� 6 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

4,507,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,507,700

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที� 7 เชื�อมบ้านหนองปลิง หมู่ที� 6 

ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร 

ระยะทางยาว 1.800 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 4,507,700

10 โครงการขุดลอกลําห้วยกุดวังซอ บ้านคุยเพ็ก หมู่ 7 ตําบลเขวาใหญ่ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม

1,657,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,657,500

1. ขุดลอกลําห้วยกุดวังซอ บ้านคุยเพ็ก หมู่ที�7 ตําบลเขวาใหญ่ อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี�ย  3.00 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,657,500

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื�อมระหว่างหมู่บ้านลิ�นฟ้า หมู่ 6 - บ้านดงเค็ง หมู่ 7

 ตําบลกุดใส้จ่อ อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

1,933,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,933,500

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื�อมระหว่างหมู่บ้านลิ�นฟ้า หมู่ที� 6 - บ้านดงเค็ง 

หมู่ที� 7 ตําบลกุดใส้จ่อ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ระยะทางยาว 0.932 กิโลเมตรเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี�ยข้างละ 

0.50 เมตร

1 สายทาง 1,933,500

12 โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดี หมู่ 4,23 ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

c

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,958,600

1. ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนาดี หมู่ที� 4 และหมู่ที� 23 ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.850 กิโลเมตร  

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 1,958,600

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื�อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหัวงัว หมู่ 9 - 

บ้านดงเค็ง หมู่ 7 ตําบลกุดใส้จ่อ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

1,933,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,933,500

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื�อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหัวงัว หมู่ที� 9 - บ้านดงเค็ง 

หมู่ที� 7 ตําบลกุดใส้จ่อ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทางยาว 0.934 กิโลเมตร  หนา 0.15 เมตร ลูกรังเฉลี�ยข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 1,933,500
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14 โครงการขุดลอกโสกจึ�งปึ�ง หมู่8 ตําบลหนองกุงสวรรค์ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4,875,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,875,000

1. ขุดลอกโสกจึ�งปึ�ง หมู่ที� 8 ตําบลหนองกุงสวรรค์ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ขนาดกว้าง 173.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 103,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

15 โครงการขุดลอกสระนํ�าสาธารณะ ม .4,10 ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

3,870,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,870,800

1. ขุดลอกสระนํ�าสาธารณะ หมู่ที� 4 และหมู่ที� 10 ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ขนาดกว้าง 125.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร 

งานดินขุดลึก 2.30 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,870,800

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยม่วง หมู่ 13 ตําบลแห่ใต้ ช่วงที� 1 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

784,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 784,800

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยม่วง หมู่ที� 13 ตําบลแห่ใต้ ช่วงที� 1 

อําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 

ระยะทางยาว 0.587 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

1,467.5 ตารางเมตร

1 สายทาง 784,800

17 โครงการขุดลอกลําห้วยบงช่วงบ้านสว่างพัฒนา หมู่15 ตําบลหนองเหล็ก อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

1,331,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,331,200

1. ขุดลอกลําห้วยบงช่วงบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที� 15 ตําบลหนองเหล็ก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.50 เมตร ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 43,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,331,200

18 โครงการขุดลอกลําห้วยบงช่วงบ้านโนนสูง หมู่10 ตําบลหนองเหล็ก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม

1,336,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,336,400

1. ขุดลอกลําห้วยบงช่วงบ้านโนนสูง หมู่ที� 10 ตําบลหนองเหล็ก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.00 เมตร ปริมาณดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 43,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,336,400

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสองห้อง ไปบ้านเหล่ายาว ตําบลกําพี� 

อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

7,848,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,848,000

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสองห้อง ไปบ้านเหล่ายาว ตําบลกําพี� อําเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 2.560 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิว

จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร

1 สายทาง 7,848,000



250หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

20 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร ขุดลอกหนองใหญ่ - หนองแล้ง หมู่ที� 11 

ตําบลโพนทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

3,444,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,444,700

1. ขุดลอกหนองใหญ่ - หนองแล้ง หมู่ที� 11 ตําบลโพนทอง อําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 69,734 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,444,700

21 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรขุดลอกหนองบ่อ หมู่ที� 1, 11, 13, 16, ตําบลเสือเฒ่า 

อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

1,893,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,893,500

1. ขุดลอกหนองบ่อ ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้างเฉลี�ย 80.00

 เมตร ยาว 133.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 21,280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมซ่อมแซมฝายกักนํ�า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 45.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

1 แห่ง 1,893,500

22 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร ขุดลอกหนองโน บ้านนาทอง หมู่ที� 3 ตําบลนาทอง 

อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

1,862,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,862,500

1. ขุดลอกหนองโน บ้านนาทอง หมู่ที� 3 ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ขนาดกว้าง 65.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี�ยจากดินเดิม 3.00 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,862,500

23 โครงการขุดลอกคลองส่งนํ�าบ้านหัวดงนาค่าย ,บ้านค่ายพัฒนา หมู่ที� 10,15 

ตําบลเวียงสะอาด อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1,260,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,260,700

1. ขุดลอกคลองส่งนํ�าบ้านหัวดงนาค่าย บ้านค่ายพัฒนา หมู่ที� 10 และหมู่ที� 15 

ตําบลเวียงสะอาด อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดปากบนกว้าง 10.00 เมตร 

ยาว 5,000.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 30,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,260,700

24 โครงการขุดลอกคลองส่งนํ�าบ้านโนนแคน ,บ้านโนนแคนใต้ หมู่ที� 9,16 ตําบลเวียงสะอาด 

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1,633,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,633,200

1. ขุดลอกคลองส่งนํ�าบ้านโนนแคน บ้านโนนแคนใต้ หมู่ที� 9 และหมู่ที� 16 

ตําบลเวียงสะอาด อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดปากบนกว้าง 9.00 - 11.00

 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 39,270 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,633,200

25 โครงการขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะบ้านวงศ์พัฒนา หมู่ที� 12 ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม

653,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 653,300

1. ขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะบ้านวงศ์พัฒนา หมู่ที� 12 ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัด

มหาสารคาม กว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

16,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 653,300
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26 โครงการขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะโคกเก่าน้อย บ้านโนนแก้ว หมู่ที� 14 ตําบลโนนภิบาล อําเภอ

แกดํา จังหวัดมหาสารคาม

789,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 789,800

1. ขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะโคกเก่าน้อย บ้านโนนแก้ว หมู่ที� 14 ตําบลโนนภิบาล 

อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 35.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ลึก 3.80 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 23,100 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 789,800

27 โครงการขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะบ้านนาคูณ หมู่ที� 3 ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัด

มหาสารคาม

1,628,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,628,300

1. ขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะบ้านนาคูณ หมู่ที� 3 ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 90.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 39,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,628,300

28 โครงการขุดลอกลําห้วยแอ่ง บ้านโสกแดง หมู่ที� 5 - บ้านโนนภิบาล หมู่ที� 1 ตําบลโนนภิบาล 

อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

1,862,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,862,300

1. ขุดลอกลําห้วยแอ่ง บ้านโสกแดง หมู่ที� 5 -บ้านโนนภิบาล หมู่ที� 1 ตําบลโนนภิบาล อําเภอ

แกดํา จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 25.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร ลึก 3.80 เมตร ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 53,975 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,862,300

29 โครงการขุดลอกลําห้วยแอ่ง บ้านโนนภิบาล หมู่ที� 1 - บ้านโนนศรี หมู่ที� 2 ตําบลโนนภิบาล

อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

1,862,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,862,300

1. ขุดลอกลําห้วยแอ่ง บ้านโนนภิบาล หมู่ที� 1 - บ้านโนนศรี หมู่ที� 2 ตําบลโนนภิบาล อําเภอ

แกดํา จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 25.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร ลึก 3.80 เมตร ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 53,975  ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,862,300

30 โครงการขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะบ้านหนองไผ่ หมู่ที� 8 ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัด

มหาสารคาม

1,852,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,852,500

1. ขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะบ้านหนองไผ่ หมู่ที� 8 ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 80.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 3.80 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

31 โครงการขุดลอกหนองนํ�าสาธารณะวัดป่าศรัทราราม หมู่ที� 7 ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม

1,863,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,863,300

1. ขุดลอกหนองสาธารณะวัดป่าศรัทราราม หมู่ที� 7 ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 60.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,863,300

32 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยสองสลึง หมู่ 13 ตําบลเขวาไร่ อําเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม

487,500
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 487,500

1. ฝายนํ�าล้นลําห้วยสองสลึง หมู่ที� 13 ตําบลเขวาไร่ อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สัน

ฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 487,500

33 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นห้วยค้อใหญ่ หมู่13 ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก

จังหวัดมหาสารคาม

547,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 547,000

1. ฝายนํ�าล้นห้วยค้อใหญ่ หมู่ที� 13 ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 52 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 547,000

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื�อมตําบล สายทางแยก บ้านอีโต้ หมู่ 1 

ตําบลหนองกุง เชื�อม บ้านค้อม่วง หมู่16 ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

5,503,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,503,500

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื�อมตําบล สายทางแยก บ้านอีโต้ หมู่ที� 1 ตําบลหนองกุง 

เชื�อม บ้านค้อม่วง หมู่ที� 16 ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1.700 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินลูกรัง

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 5,503,500

35 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับครัว หมู9 ตําบลดงใหญ่ อําเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม

1,937,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,937,400

1. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับครัว หมู่ที� 9 ตําบลดงใหญ่ อําเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 5.00 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 416 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,937,400

36 โครงการขุดลอกลําห้วยซัน หมู่ที� 8 ตําบลดงใหญ่ อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกลําห้วยซัน หมู่ที� 8 ตําบลดงใหญ่ อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ขนาดกว้าง 15 .00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 59,910 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

1 แห่ง 1,950,000

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโคกแปะ หมู่ 7 ตําบลโคกสีทองหลาง 

ไปบ้านดอนหัน ตําบลดงใหญ่ อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโคกแปะ หมู่ที� 7 ตําบลโคกสีทองหลาง 

ไปบ้านดอนหัน ตําบลดงใหญ่ อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ระยะทางยาวยาว 0.794 กิโลเมตร หนา 0.15 เซนติเมตร หรือมีพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 3,970 ตารางเมตร

1 สายทาง 1,950,000

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล .จากบ้านทองหลาง หมู่2 ถึงบ้านหนองขาม ตําบลหนองแสง อําเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1,471,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,471,500
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1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านทองหลาง หมู่ที� 2 ถึงบ้านหนองขาม 

ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทางยาว 0.500 กิโลเมตร หนา 0.15 เซ็นติเมตร หรือมีพื�นที�รวม

ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

1 สายทาง 1,471,500

39 โครงการก่อสร้างฝายกั�นนํ�าและส่งนํ�าห้วยวังขอนแต้ จํานวน 2 แห่ง หมู่ 2 บ้านปอแดง  ตําบล

เลิงแฝก อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

1,365,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,365,000

1. ฝายกั�นนํ�าและส่งนํ�าห้วยวังขอนแต้ หมู่ที� 2 บ้านปอแดง ตําบลเลิงแฝก อําเภอกุดรัง 

จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร

2 แห่ง 1,365,000

40 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นห้วยเหลา จํานวน 2 แห่ง หมู่ 7 บ้านพรสวรรค์ ตําบลเลิงแฝก 

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

1,365,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,365,000

1. ฝายนํ�าล้นห้วยเหลา หมู่ที� 7 บ้านพรสวรรค์ ตําบลเลิงแฝก อําเภอกุดรัง 

จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร

2 แห่ง 1,365,000

41 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร (ขุดลอกหนองมะโซ) บ้านหนองฝาง หมู่ที� 12 ตําบลหัว

ดง อําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

2,952,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,952,300

1. ขุดลอกหนองมะโซ บ้านหนองฝาง หมู่ที� 12 ตําบลหัวดง อําเภอนาดูน

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดปากกว้างเฉลี�ย 80.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 6.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51,434 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,952,300

42 โครงการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการเกษตร (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านดงน้อย หมู่ที� 4 ตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม – ถนนสาย 2045)

1,955,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,955,600

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงน้อย หมู่ที� 4 ตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม – ถนนสาย 2045 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.620 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.30 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย

1 สายทาง 1,955,600

43 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร (ขุดลอกหนองนาหลุบ) หมู่ที� 1 ตําบลดงดวน  อําเภอ

นาดูน จังหวัดมหาสารคาม

795,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 795,600

1. ขุดลอกหนองนาหลุบ บ้านแดงโพง หมู่ที� 1 ตําบลดงดวน อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 31.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.00 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย

1 แห่ง 795,600

44 โครงกาพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร (ขุดลอกหนองยางใต้) หมู่ที� 2 ตําบลดงดวน  

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

2,398,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,398,500
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1. ขุดลอกหนองยางใต้ หมู่ที� 2 ตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

ขนาดกว้าง 128.00 เมตร ยาว 197.0 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2  

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,737 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,398,500

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 6 ถึง หมู่ที� 11 ตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยาง

สีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

941,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 941,800

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองขุ่น หมู่ที� 6 - บ้านหนองทุ่ง หมู่ที� 11 ตําบล

หนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม หนา 0.15 เมตร 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตรระยะทางยาว 0.407 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 941,800

46 โครงการขุดลอกคลองกระบอง หมู่ที� 1 ตําบลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช 

จังหวัดมหาสารคาม

2,884,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,884,100

1. ขุดลอกหนองกระบอง หมู่ที� 1 ตําบลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

ขนาดกว้างเฉลี�ย 137.00 เมตร ยาวเฉลี�ย 180.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.00 เมตร 

ลาดเอียงเฉลี�ย 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 73,202 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

1 แห่ง 2,884,100

47 โครงการขุดลอกคลองฉนวน หมู่ที� 4 บ้านหนองบัวน้อย - หมู่ที� 3 บ้านฉนวน 

อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

1,462,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,462,500

1. ขุดลอกคลองฉนวน หมู่ที� 4 บ้านหนองบัวน้อย - หมู่ที� 3 บ้านฉนวน อําเภอยางสีสุราช 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 1,527.00 เมตร ลึก 1.40 เมตร ปริมาตรดิน

ขุด 38,480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

1 แห่ง 1,462,500

48 โครงการขุดลอกลําห้วยซัน หมู่ที� 5 ตําบลดงเมือง อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 955,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 955,500

1. ขุดลอกลําห้วยซัน หมู่ที� 5 ตําบลดงเมือง อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

ขนาดกว้าง 20 .00 เมตร ยาว 664.00 เมตร  ลึกเฉลี�ย 3.50 เมตร 

ลาดเอียง 2:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,764 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 955,500

49 โครงการขุดลอกหนองบ่อน้อย หมู่ที� 1 ตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช 

จังหวัดมหาสารคาม

5,693,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,693,100

1. ขุดลอกหนองบ่อน้อย หมู่ที� 1 ตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 200.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร ลึก 2.5 เมตร ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 118,880 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 5,693,100

50 โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ที� 7 ตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช 

จังหวัดมหาสารคาม

1,796,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,796,500



255หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ
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1. ขุดลอกหนองแวง หมู่ที� 7 ตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

ขนาดกว้าง 39.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร ลึก 1.5 เมตร และขุดด้านตะวันตก 

กว้าง 23.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 17,629.50 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,796,500

51 โครงการขุดลอกหนองหิน หมู่ที� 8 ตําบลบ้านกู่ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 710,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 710,800

1. ขุดลอกหนองหิน หมู่ที� 8 ตําบลบ้านกู่ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

ขนาดกว้าง 70.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 2.50 เมตร ขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,020 

ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,450 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 710,800

52 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อรองรับการลงทุนการท่องเที�ยวการเกษตร (ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนํ�าจั�น มหมู่ 6 ตําบลชื�นชม เชื�อมต่ออําเภอซําสูง)

1,177,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,177,200

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนํ�าจั�น หมู่ที� 6 ตําบลชื�นชม เชื�อมต่ออําเภอซําสูง จังหวัด

มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.600 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,177,200

53 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร ขุดลอกหนองจิก บ้านโคกกลาง หมู่ที� 7 

ตําบลชื�นชม อําเภอชื�นชม จังหวัดมหาสารคาม

5,158,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,158,800

1. ขุดลอกหนองจิก บ้านโคกกลาง หมู่ที� 7 ตําบลชื�นชม อําเภอชื�นชม จังหวัดมหาสารคาม 

ขนาดกว้าง 200.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

117,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 5,158,800

54 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร (ขุดลอกลําห้วยวังไฮ บ้านโนนทัน หมู่ที� 8 

ตําบลกุดปลาดุก อําเภอชื�นชม จังหวัดมหาสารคาม )

1,072,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,072,500

1. ขุดลอกลําห้วยวังไฮ บ้านโนนทัน หมู่ที� 8 ตําบลกุดปลาดุก อําเภอชื�นชม 

จังหวัดมหาสารคาม ช่วงที� 1 ขนาดปากลําห้วยกว้าง 8.00 เมตร ยาว 474.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 3.00 เมตร ช่วงที� 2 ขนาดปากลําห้วยกว้าง 8.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,563 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,072,500

55 โครงการขุดลอกคลองลําห้วยช้างโตน ตําบลแคน อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกลําห้วยช้างโตน ตําบลแคน อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1.364 กิโลเมตร ลึก 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 66,570 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

56 โครงการขุดลอกคลองลําห้วยมะหรี� ตําบลแคน อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกลําห้วยมะหรี� ตําบลแคน อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร ลึก 2.00 เมตร ปริมาตรดิขุดไม่น้อยกว่า 53,490 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000
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57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางบ้านยาง อิไล – บ้านยางอิไล 

หมู่ที� 1 ตําบลกู่สันตรัตน์ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

979,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 979,100

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกู่ หมู่ที� 2 – บ้านสระบัว หมู่ที� 6 ตําบลกู่สันตรัตน์ อําเภอ

นาดูน  ระยะทางยาว 0.345 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื�นที�คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

1 สายทาง 979,100

58 โครงการขุดลอกหนองหลุบยาง หมู่ที� 13 บ้านสาวเอ้ ตําบลเวียงสะอาด 

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

411,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 411,500

1. ขุดลอกหนองหลุบยาง หมู่ที� 13 บ้านสาวเอ้ ตําบลเวียงสะอาด 

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดปากกว้าง 50.00 เมตร 

ยาว 122.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 10,040 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 411,500

59 โครงการขุดลอกหนองโศกเพิ�ม ตําบลเหล่าดอกไม้ อําเภอชื�นชม จังหวัดมหาสารคาม 392,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 392,000

1. ขุดลอกหนองโสกเพิ�ม ตําบลเหล่าดอกไม้ อําเภอชื�นชม จังหวัดมหาสารคาม 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 392,000

60 โครงการขุดลอกหนองปากช่อง บ้านโนนมันแกว หมู่ที� 2 ตําบลภารแอ่น 

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

668,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 668,100

1. ขุดลอกหนองปากช่อง บ้านโนนมันแกว หมู่ที� 2  ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 544.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 18,988 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

1 แห่ง 668,100

61 โครงการขุดลอกหนองโนนสวรรค์ บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที� 4  ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

1,160,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,160,300

1. ขุดลอกหนองโนนสวรรค์ บ้านเขวาทุ่งหมู่ที� 4  ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,916 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,160,300

62 โครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านหนองกลางดง หมู่ที� 9 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

1,640,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,640,200

1. ขุดลอกหนองหว้า บ้านหนองกลางดงหมู่ที� 9 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัด

มหาสารคาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,753 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,640,200

63 โครงการขุดลอกหนองภารแอ่น บ้านภารแอ่น หมู่ที� 3 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

2,693,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,693,400
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1. ขุดลอกหนองภารแอ่น บ้านภารแอ่นหมู่ที� 3 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัด

มหาสารคาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 74,693 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,693,400

64 โครงการขุดลอกหนองสระปั�น บ้านเขวาใต้ หมู่ที� 10 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

423,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 423,700

1. ขุดลอกหนองสระปั�น บ้านเขวาใต้หมู่ที� 10 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัด

มหาสารคาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,760 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 423,700

65 โครงการขุดลอกหนองใหญ่ บ้านมะชม หมู่ที� 5 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัด

มหาสารคาม

1,216,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,216,600

1. ขุดลอกหนองใหญ่ บ้านมะชม หมู่ที� 5 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,232 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,216,600

66 โครงการขุดลอกลําห้วยบง บ้านหนองสระพัง หมู่ที� 6 และหมู่ที� 19 ตําหนองเหล็ก 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

975,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 975,000

1. ขุดลอกห้วยบง บ้านหนองสระพัง หมู่ที� 6 และหมู่ที� 19 ตําบลหนองเหล็ก 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้างเฉลี�ย 30.00 เมตร ยาวเฉลี�ย 

660.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 49,585,800

1 โครงการก่อสร้างลานตากข้าวบ้านหนองเดิ�น หมู่ที� 7 ตําบลเหล่าบัวบาน อําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม

983,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 983,000

1. ลานตากข้าวบ้านหนองเดิ�น หมู่ที� 7 ตําบลเหล่าบัวบาน อําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.13 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 983,000

2 โครงการก่อสร้างลานตากข้าวในพื�นที� อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2,538,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,538,500

1. ลานตากข้าว บ้านศรีนครเตา หมู่ที� 25 ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

1 แห่ง 294,900

2. ลานตากข้าว บ้านไทยเจริญ หมู่ที� 12 ตําบลก้ามปู อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

1 แห่ง 191,000

3. ลานตากข้าว บ้านจอมพะลาน หมู่ที� 8 ตําบลเวียงชัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30 .00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื�นที�

ไม้น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 60 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 196,600
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4. ลานตากข้าว บ้านหัวหนอง หมู่ที� 12 ตําบลเวียงชัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 60 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 196,600

5. ลานตากข้าว บ้านตะโงน  หมู่ที� 1 ตําบลเวียงชัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 60 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 196,600

6. ลานตากข้าว บ้านดงบาก หมู่ที� 1 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 300 ตาราเมตร

1 แห่ง 97,400

7. ลานตากข้าว บ้านโนนมันแกว หมู่ที� 2 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

8. ลานตากข้าว บ้านภารแอ่น หมู่ที� 3 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

9. ลานตากข้าว บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที� 4 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

10. ลานตากข้าว บ้านมะชม หมู่ที� 5 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

11. ลานตากข้าว บ้านโนนสง่า หมู่ที� 7 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

12. ลานตากข้าว บ้านแก่นคํา หมู่ที� 10 ตําบลนาสีนวล อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

13. ลานตากข้าว บ้านหนองแฝก หมู่ที� 5 ตําบลนาสีนวล อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

14. ลานตากข้าว บ้านนาสีนวลเหนือ หมู่ที� 11 ตําบลนาสีนวล อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

15. ลานตากข้าว บ้านป่าชาด หมู่ที� 12 ตําบลนาสีนวล อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400



259หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

16. ลานตากข้าว บ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ที� 14 ตําบลนาสีนวล อําภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

17. ลานตากข้าว บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที� 9 ตําบลนาสีนวล อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00  เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม้น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

18. ลานตากข้าวบ้านโนนจาน หมู่ที� 22 ตําบลเมืองเตา ขนาดกว้าง 20.00 เมตร 

ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 

หรือปริมาณคอนกรีต 60 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 196,600

19. ลานตากข้าวบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที� 14 ตําบลราษฎร์พัฒนา ขนาดพื�นที�ไม่น้อยกว่า 300 

ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 

หรือเนื�อที�ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

1 แห่ง 97,400

3 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื�อการเกษตรทั�งในและนอกเขตชลประทาน 10,476,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 180,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,296,000

1. บ่อนํ�าในไร่นานอกเขตชลประทาน 600 บ่อ 10,296,000

4 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2559 8,930,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,930,000

5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื�นที ที�มีศักยภาพเพื�อการเกษตรแบบบูรณาการ 2,520,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,520,500

6 โครงการพัฒนาระบบการผลิตโคเนื�อเพื�อสร้างอาหารปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม 2,978,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,813,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 165,000

1. เครื�องหั�นย่อยพืชสดเอนกประสงค์ สําหรับฟาร์มโคเนื�อมาตรฐาน 5 เครื�อง 165,000

7 โครงการเปิดประตูมหาสารคาม 150 ปี สู่อาเซียน 1,879,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,879,300

8 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ตามความเหมาะสมของพื�นที� (มันสําปะหลัง) 4,890,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,890,900

9 โครงการปรับเปลี�ยนพื�นที�นาไม่เหมาะสมเป็นปลูกอ้อย 8,776,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,776,500

10 โครงการปรับปรุงดินในพื�นที�เพาะปลูก 762,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 762,900

11 โครงการยกระดับการทอผ้าไหมศูนย์ศิลปชีพบ้านกําพี� 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 440,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 60,000

1. เครื�องกี�ทอมือระบบยกตะกอและส่งกระสวยอัตโนมัติ ทอผ้ายกดอกได้ 

12 - 20 ตะกอ 2 ขาเหยียบ

1 เครื�อง 60,000

12 โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย จังหวัดมหาสารคาม 2,473,800
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,583,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 890,500

1. ถังบรรจุนํ�าเชื�อแช่แข็ง ขนาดไม่ตํ�ากว่า 1.5 ลิตร 5 ถัง 82,500

2. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ตํ�ากว่า 30 ลิตร 1 ถัง 38,000

3. กระบือแม่พันธุ์ 22 ตัว 770,000

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี�ยงไก่งวง สําหรับเกษตรกรรายย่อย

จังหวัดมหาสารคาม

1,681,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,441,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 240,000

1. เครื�องซีลสุญญากาศ ปากถุงกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ขนาดห้องสุญญากาศ กว้าง 

520 มิลลิเมตร ยาว 525 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร

6 เครื�อง 240,000

14 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพโคนมเพื�อการแข่งขัน (AEC) 194,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 194,000

1. กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื�อง 86,100

2. เครื�องหั�นย่อยพืชสดเอนกประสงค์ 4 เครื�อง 107,900

3 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 6,940,200

1 โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที�ระลึกประจําจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม

 (ฮูปแต้ม)

885,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 384,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 501,100

1. เครื�องพิมพ์ผ้า SC-F6070 1 เครื�อง 462,100

2. คอมพิวเตอร์สําหรับงานออกแบบ 1 เครื�อง 39,000

2 โครงการพัฒนาฟื�นฟูแหล่งท่องเที�ยวโบราณสถานทางประวัติศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม 5,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 400,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,600,000

1. ตู้แบบ A ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.5 เมตร 10 ตู้ 625,000

2. ตู้แบบ B ขนาด กว้าง 0.80 เมตร ยาว 2.5 เมตร 30 ตู้ 1,500,000

3. บอร์ดจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร 10 บอร์ด 200,000

4. ปรับปรุงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ วัดมหาชัย ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม

1 แห่ง 1,595,000

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์ วัดมหาชัย ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม

1 แห่ง 680,000

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะดืออีสาน (บึงกุย) 1,054,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,054,600

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และจัดสวนสะดืออีสาน (บึงกุย) พร้อมงานระบบท่ออ่างเก็บนํ�า

และปริงเกอร์ หมู่ที� 13 ตําบลหัวช้าง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห่ง 1,054,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 17,025,100

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 6,955,000
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1 โครงการอาหารปลอดภัยเพื�อคุ้มครองสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 785,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 785,000

2 โครงการมหาสารคามน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อพัฒนาคุณภาพในชุมชน 2,967,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,967,900

3 โครงการประชาชนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 984,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 984,400

4 โครงการอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั�งยืนจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 900,000

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 997,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 997,700

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 320,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 320,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 10,070,100

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียน (การสอบ O-NET)

 ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 และชั�นมัธยมศึกษาปีที� 6 ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2,3 และสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

1,950,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,950,000

2 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1,469,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,469,500

3 โครงการค่ายสายสัมพันธ์สานฝันคืนคนดี (สําหรับผู้เข้ารับการฟื�นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ) 160,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 160,600

4 โครงการอาเซียนศึกษา 3,990,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,990,000

5 โครงการจัดซื�อเครื�องตรวจจับวัดความเร็วผู้ขับขี�รถ 2,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,500,000

1. เครื�องตรวจจับวัดความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ วัดความเร็วรถจากตัวเครื�องถึงรถ

ระยะทาง 3 ถึง 1,500 เมตร ตรวจวัดความเร็วรถได้ในช่วง 8 ถึง 320 กิโลเมตร

2 เครื�อง 2,500,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 955,900

1 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 955,900

1 โครงการมหาสารคามเมืองสะอาดปราศจากขยะ 955,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 955,900

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 4,048,800

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 1,948,800

1 โครงการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีเพื�อความมั�งคงของชาติอย่างยั�งยืน 1,948,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,948,800

2 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฏหมาย 2,100,000

1 โครงการจัดซื�อกล้องวงจรปิด (CCTV) เคลื�อนที� (ไร้สาย) 1,500,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,000,000

1. กล้อง IP Camera 1.3 - 2.0 MP ส่งสัญญาณไร้สาย ระยะ 100 - 150 เมตร 25 ตัว 500,000

2. เครื�องรับ - ส่ง ระบบสัญญาณ WiFi 300 เมตร กําลังส่งสูงเสาแบบกระจายรอบทิศ 25 ชุด 250,000

3. เครื�องบันทึกภาพ NVR 4 CH พร้อม HDD 1 TB 25 ชุด 250,000

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของการใช้ยาเสพติดภายในเรือนจํา

จังหวัดมหาสารคาม

600,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 65,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 535,000

1. กล้องวงจรปิดชนิดโดมอินฟาเรด ขนาด 3.6 มม. , 800 TV Line 16 ตัว 37,800

2. กล้องวงจรปิดชนิดทรงกระบอกอินฟาเรด ขนาด 2.8 - 12 มม. 650 TV Line 23 ตัว 171,300

3. เครื�องบันทึกภาพระบบดิจิตอล (DVR) ขนาด 32 ช่อง 1 เครื�อง 65,000

4. ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 4 TB 5 ลูก 32,500

5. สายสัญญาณ RG6 พร้อมสาย POWER ขนาด 500 เมตร 20 ม้วน 172,000

6. เครื�องโทรทัศน์ TV LED ขนาด 60 นิ�ว พร้อมขาแขวน 1 เครื�อง 56,400

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดกาฬสินธุ์ 288,312,900

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 106,494,800

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 78,545,800

1 โครงการถนนคอนกรีตเสริมรอบนอก-รอบในดอนปู่ตาฝั�งทิศตะวันออก 1,376,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,376,400

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 665.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,376,400

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  กส .2071 สายแยก ทล.12 - เขื�อนลําปาว ต.ลําปาว อ.เมือง  จ.

กาฬสินธุ์ ระยะทาง 2.500 กม.

14,469,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,469,800

1. ถนนลาดยาง กส.2071 สายแยก ทล.12 - เขื�อนลําปาว ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ์  ระยะทาง 2.816 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,469,800

3  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  กส .3063 สายแยก ทล.227 - บ.เหล่าสูง ต.โพนทอง

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  ระยะทาง 1.840 กม.

10,646,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,646,300

1. ถนนลาดยาง กส.3063 สายแยก ทล.227 - บ้านเหล่าสูง ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ์  ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร

1 สายทาง 10,646,300

4 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน บ้านโพน - ลําพันชาด ระหว่าง 

กม.0+000 - กม.1+900

9,660,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,660,000

1. บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2289 ด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling

ระหว่าง กม. 0 + 000 - กม.1 + 900 ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร ตําบลโพน 

อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1 สายทาง 9,660,000

5 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�าสายศรีเมืองใหม่ หมู่ 9 และ หมู่ 13 ต.ร่องคํา อ.ร่องคํา 6,590,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,590,000

1. ก่อสร้างท้องรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 1,883.00 เมตร และก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร 

จํานวน 14 บ่อ พร้อมวางท่อ คสล,ปากลิ�นราง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 54 ท่อน

14 แห่ง 6,590,000

6 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นตามแบบ มข 2527 พร้อมขุดลอกบ้านห้วยฝา หมู่ที� 13 

ต.นิคมห้วยผึ�ง อ.ห้วยผึ�ง จ.กาฬสินธุ์

1,462,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,462,500

1. ขุดลอกลําห้วยฝา ขนาดปากคลองกว้าง 10 เมตร ยาว 413 เมตร ลึกเฉลี�ย 3 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,376 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างฝายนํ�าล้นตามแบบ มข. 2527 

ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร

1 แห่ง 1,462,500

7 โครงการเจาะนํ�าบาดาลเพื�อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ�าในการเกษตรเป้าหมาย 

เจาะบ่อบาดาล จํานวน 36 บ่อ

10,368,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,368,000

1. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านโนนศรีเจริญ หมู่ 9 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

2. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

3. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 1 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

4. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหัวนาคํา หมู่ 6 ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ�ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

5. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านร่องคําหมี หมู่ 12 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ�ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

6. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านท่าวัด หมู่ 5 ตําบลโนนสะอาด อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

7. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

8. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านคํากั�ง หมู่ 4 ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

9. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านสมสะอาด หมู่ 4 ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

10. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านขมิ�น หมู่ 1 ตําบลขมิ�น อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

11. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

12. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาสีนวล หมู่ 3 ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

13. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายอ หมู่ 2 ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

14. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสะอาดไชยศรี หมู่ 5 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน จังหวัด

กาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000
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15. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาจําปา หมู่ 6 ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

16. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคําไผ่ หมู่ 14 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

17. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

18. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโพนชัย หมู่ 11 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

19. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองอีกุ้ม หมู่ 7 ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

20. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองตอกแป้น หมู่ 5 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

21. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองตอกแป้น หมู่ 4 ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

22. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านขมิ�น หมู่ 9 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

23. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัวโดน หมู่ 11 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

24. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดงหวาย หมู่ 1 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

25. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาตาหลิ�ว หมู่ 5 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

26. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดงไร่ หมู่ 3 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

27. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเอราวัณ หมู่ 11 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

28. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองชุมแสง หมู่ 13 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด

กาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

29. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโพน หมู่ 2 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

30. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองเตย หมู่ 5 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

31. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนม่วง หมู่ 8 ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

32. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

33. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอท่าคันโท 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000

34. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดจิก หมู่ 2 ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

35. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านกุดกอก หมู่ 5 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 288,000

36. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 288,000
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8 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 2336 ระหว่าง กม. 41+000-กม.

43+000

23,972,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,972,800

1. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2336 ระหว่าง กม.41+000 - กม.

43+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 สายทาง 23,972,800

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 9,830,000

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลกาฬสินธุ์ แก่งดอนกลาง อ .เมือง จ.กาฬสินธุ์ 9,830,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,830,000

1. อาคารประดิษฐานพระพุทธชยันตี พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง ตําบลกาฬสินธุ์ 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 9,830,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 18,119,000

1 โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,526,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,474,000

1. เครื�องสีข้าวกล้อง ข้าวขาว สีข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม/ชั�วโมง 36 เครื�อง 1,044,000

2. เครื�องบรรจุสุญญากาศขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ พลังงานไฟฟ้า 750 วัตต์ 

ขนาดห้องสุญญากาศไม่น้อยกว่า 450x370x120 มิลลิเมตร ความเร็วในการบรรจุ

ไม่น้อยกว่า 2 ชิ�น/นาที

18 เครื�อง 630,000

3. ก่อสร้างโรงสีข้าวขนาด 4x8 เมตร 18 แห่ง 1,800,000

2 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตพุทราปลอดภัยจากสารเคมี 1,219,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,219,000

4 โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี�ยงไหม 4,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,537,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,462,500

1. ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ�ว พร้อมซับเมอร์ส และถังเก็บนํ�าพร้อมอุปกรณ์ควบ 5 จุด 5 จุด 1,462,500

5 โครงการส่งเสริมเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้พลังงานทดแทน 1,900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 100,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,800,000

1. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ชุด 1,800,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 43,010,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 39,604,000

1 โครงการอาคารบังคับนํ�าลําห้วยทราย 6,825,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,825,000

1. ขุดลอกลําห้วยทราย พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับนํ�าลําห้วยทราย ตําบลร่องคํา 

อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 6,825,000

2 โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี Kalasin Happiness Model  ปีงบประมาณ 2559 20,000,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 20,000,000

3 โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ  ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 4,312,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,312,400

4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการของศูนย์การเรียน

เฉพาะความพิการและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ

998,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 998,000

5 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงและสนับสนุนสู่ฟาร์มมาตรฐานโคเนื�อ 1,713,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,713,600

6 โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการในระดับตําบล 4,200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,200,000

7 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างเพิ�มเติมโรงฆ่าสัตว์ และพัฒนาสถานที�จําหน่ายเนื�อสัตว์ 1,555,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 598,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 957,000

1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 957,000

2 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 3,406,000

1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีไทยอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี� 3,406,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,406,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 119,052,700

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 39,840,000

1 โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืช หนองสาธารณะกุดนามวงษ์ (ส่วนที� 1) บ้านกระยอม 

หมู่ 8 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์

15,912,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,912,000

1. ขุดลอกหนองกุดนามวงษ์ (ส่วนที� 1) ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 240,000 

ลูกบาศก์เมตร บ้านกระยอม หมู่ที� 8 ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 15,912,000

2 โครงการเจาะนํ�าบาดาลเพื�อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ�าอุปโภค -บริโภคเป้าหมาย 

เจาะบ่อบาดาลจํานวน 36 บ่อ

6,768,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,768,000

1. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหนองแวง หมู่ 8 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

2. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหัวงัว หมู่ 5 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

3. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านโจด หมู่ 16 ตําบลเจ้าท่า อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

4. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านนามล หมู่ 2 ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

5. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านนาโก หมู่ 7 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

6. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหนองฟ้าเลื�อน หมู่ 9 ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

7. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000
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8. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

9. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านเนินยาง หมู่ 8 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

10. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านคําม่วง หมู่ 5 ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

11. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านโคกประสิทธิ� หมู่ 12 ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

12. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านงิ�วงาม หมู่ 6 ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

13. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านโนนเมืองทอง หมู่ 8 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

14. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านจานพัฒนา หมู่ 9 ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

15. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตําบลภูแล่นช้าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

16. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านนาคอกควาย หมู่ 1 ตําบลหนองกุง อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

17. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านภูทอง หมู่ 14 ตําบลภูดิน อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 188,000

18. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหนองขาม หมู่ 14 ตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

19. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

20. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านขมิ�น หมู่ 6 ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

21. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านดงแหลม หมู่ 8 ตําบลหมู่ม่น อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

22. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

23. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

24. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหนองแซง หมู่ 5 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

25. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านคําขาม หมู่ 1 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

26. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านนํ�าคํา หมู่ 10 ตําบลคําบง อําเภอห้วยผึ�ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

27. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านนิคมแปลง 1 แปลง 4 หมู่ 1 ตําบลนิคมห้วยผึ�ง อําเภอห้วยผึ�ง 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

28. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านทรายทอง หมู่ 5 ตําบลทรายทอง อําเภอห้วยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

29. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตําบลโนนสะอาด อําเภอห้วยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

30. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

31. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านงิ�วงาม หมู่ 6 ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

32. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านยางอู้ม หมู่ 1 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000

33. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตําบลยางอู้ม อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 บ่อ 188,000
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34. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านดอนยูงสวรรค์ หมู่ 17 ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

35. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านนาบง หมู่ 3 ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 บ่อ 188,000

36. ขุดเจาะนํ�าบาดาล บ้านดงตาล หมู่ 7 ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 188,000

3 โครงการขุดลอกหนองอีสานเขียว หมู่ 5 และ หมู่ 13 ต.สามัคคี อ.ร่องคํา 5,265,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,265,000

1. ขุดลอกหนองอีสานเขียว ปริมาณงาน 16 ไร่ ลึกเฉลี�ย 3 เมตร พื�นที�ไม่น้อยกว่า 

25,600 ตร.ม. ปริมาณดินขุด 76,800 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดิน

1 แห่ง 5,265,000

4 โครงการขุดลอกหนองเหล่าพ่อจันทร์ ม .11 ต.ร่องคํา อ.ร่องคํา 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกหนองเหล่าพ่อจันทร์  หมู่ 11  บ้านสองห้อง โดยขุดดินออกจากระยะทางไม่เกิน 2 

กิโลเมตร ลึกเฉลี�ย 1.50 เมตร ในพื�นที� 33,750 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

5 โครงการขุดลอกกําจัดวัชพืช หนองกุดนามวงษ์ (ส่วนที� 2) บ้านกระยอม ม.8 ต.เหล่าอ้อย 

อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์

9,945,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,945,000

1. ขุดลอกหนองกุดนามวงษ์ (ส่วนที� 2) ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 

ลูกบาศก์เมตร บ้านกระยอม หมู่ที� 8 ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 9,945,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 1,581,000

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 550,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 550,000

2 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย 1,031,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,031,000

3 ควบคุมมลพิษ 1,310,000

1 โครงการสนับสนุนและเพิ�มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการจัดการขยะมูลฝอย 1,310,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,310,000

4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 76,321,700

1 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นเพื�อการเกษตร  แบบมข 2527 จํานวน 5 แห่ง 3,900,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,900,000

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ลําห้วยขี�ยาง บ้านแก้งนาง หมู่ 7 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน จังหวัด

กาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร

1 แห่ง 780,000

2. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ลําห้วยทราย บ้านโนนกกจิก หมู่ 6 ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 12 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร  ผนังข้างสูง 3.50  เมตร

1 แห่ง 780,000
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3. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ลําห้วยทราย บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 1 ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50  เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร

1 แห่ง 780,000

4. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ลําห้วยตาดไฮ บ้านภูเงิน หมู่ 8 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 12 เมตร สันฝายสูง  2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร

1 แห่ง 780,000

5. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ลําห้วยนาใน บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 12 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3  เมตร

1 แห่ง 780,000

2 โครงการขุดลอกหนองหล่ม หมู่ 3 บ้านหนองอีบุตร ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ�ง จ.กาฬสินธุ์ 2,504,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,504,800

1. ขุดลอกหนองหล่ม หมู่ 3 บ้านหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ�ง 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 2,504,800

3 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นตามแบบ มข 2527 พร้อมขุดลอกลําห้วยหลัว 

บ้านหนองขอนแก่น หมู่ที� 8 ตําบลหนองอีบุตร อ.ห้วยผึ�ง จ.กาฬสินธุ์

1,596,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,596,100

1. ขุดลอกลําห้วยหลัว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,900 ลบ.ม. และก่อสร้างฝายนํ�าล้นตาม

แบบ มข. 2527 ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 16 เมตร

1 แห่ง 1,596,100

4 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นและขุดลอกหน้าฝาย หมู่ 8 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 975,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 975,000

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 12 เมตร 

และขุดลอกหน้าฝายและปรับแต่งคัน 8,000 ลบ.ม.

1 แห่ง 975,000

5 โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการนํ�าด้วยระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร 4,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 80,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,720,000

1. ระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 16 แห่ง 4,720,000

6 โครงการก่อสร้างฝายนํ�า (แบบ มข 2527)  หนองตากํ�า ม. 6 ต.เหล่าใหญ่ 790,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 790,500

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น (แบบ มข 2527) หนองตากํ�า กว้าง 15 เมตร สูง 1.5 เมตร 

ผนัง 2.50 เมตร แบบมีสะพาน

1 แห่ง 790,500

7 โครงการพัฒนาหนองมะง้องพร้อมอาคารประกอบ ต .แจนแลน  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 9,757,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 300,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,457,500

1. ขุดลอกหนองมะง้องพร้อมอาคารประกอบรับนํ�า 2 แห่ง  และบันไดหินก่อ 2 แห่ง 2 แห่ง 9,457,500

8 โครงการพัฒนาหนองขามเฒ่าเพื�อการเกษตร หมู่ที� 1 ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกหนองขามเฒ่าขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 227 เมตร ลึกเฉลี�ย 2.50 เมตรปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 56,750 ลบ.ม.

1 แห่ง 1,950,000

9 โครงการพัฒนาอ่างเก็บนํ�าห้วยมะโนเพื�อการเกษตร  หมู่ที� 7 ต.นาคู  อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 1,920,800
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,920,800

1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยมะโน กว้าง 100 เมตร ยาว 210 เมตร ลึกเฉลี�ย 2.0 เมตร ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 42,000 ลบ.ม.

1 แห่ง 1,920,800

10 โครงการหนองนํ�าปุ้นเพื�อการเกษตร  หมู่ที� 5 ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกหนองนํ�าปุ้น ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 227 เมตร ลึกเฉลี�ย 2.50 เมตร ปริมาณ

ดินขุดไม่น้อยกว่า 56,750 ลบ.ม.

1 แห่ง 1,950,000

11 โครงการขุดลอกกุดหล่ม ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย 7,589,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,589,700

1. ขุดลอกกุดหล่ม ขนาดกว้างเฉลี�ย 35 เมตร ยาว 2,030 เมตร ลึกเพิ�มเฉลี�ย 3.50 เมตร 1 แห่ง 7,589,700

12 โครงการขุดลอกกุดวังซอ ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย 9,339,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,339,100

1. ขุดลอกกุดวังซอ ขนาดกว้างเฉลี�ย 35 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึกเพิ�มเฉลี�ย 2 เมตร 1 แห่ง 9,339,100

13 โครงการขุดลอกกุดซวยน้อย ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย 9,748,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,748,200

1. ขุดลอกกุดซวยน้อย ขนาดกว้างเฉลี�ย 35 เมตร ยาว 4,492 เมตร 

ลึกเพิ�มเฉลี�ย 3 เมตร

1 แห่ง 9,748,200

14 โครงการฟื�นฟูบูรณะแหล่งนํ�าเพื�อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย

โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างพนังกั�นนํ�าลําพะยัง ม .3,11,12 ต.เหล่าใหญ่

19,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,500,000

1. ขุดลอกลําพะยัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 247,780 ลูกบาศก์เมตร ตําบลเหล่าใหญ่ 

อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 19,500,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 9,755,400

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 9,755,400

1 โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 357,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 357,900

2 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด 9,397,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,397,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดสุรินทร์ 263,635,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 212,575,300

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 99,990,300

1 โครงการบูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 38,640,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 38,640,000
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1. บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศรีสวาย - 

หน้าโรงพยาบาลพนมดงรัก ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2. บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางเข็ม หมู่ 2 - บ้านกล้วย 

หมู่ 4 ตําบลยางสว่าง อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.550  กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

3. บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเขวาน้อย - บ้านส้มป่อย 

ตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

4. บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสก็วน หมู่ที� 5 ตําบลเฉนียง - 

บ้านโคกสแง ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 57,960,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 57,960,000

1. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหัวพี ตําบลพรมเทพ 

อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 

2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสั�น ตําบลหนองหลวง - 

บ้านระเวียง ตําบลระเวียง อําเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

3. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสนม - บ้านโสกแดง  

ตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

4. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตลาด - บ้านแจนแวน 

อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  ระยะทาง

 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

5. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโพธา ตําบลหนองไผ่ล้อม 

อําเภอสําโรงทาบ - บ้านแตล ตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00

เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

6. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านซาด - บ้านยางบ่ออี 

ตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

3 โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน เพื�อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 3,390,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,390,300

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื�อการอุปโภค บริโภค บ้านกันจาน หมู่ที� 3 

ตําบลบ้านพลวง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 946,500

2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื�อการอุปโภค บริโภค บ้านอังกัญโพธิ� หมู่ที� 4 

ตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 795,300
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3. ขยายเขตระบบท่อจ่ายนํ�าประปา บ้านฉันเพล หมู่ที� 2 ตําบลปราสาททอง 

อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 462,000

4. ก่อสร้างระบบถังกรองนํ�าประปาขนาดใหญ่ พร้อมก่อสร้างโรงสูบนํ�าดิบ บ้านตึกชุม 

หมู่ 4 ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 1,186,500

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 98,918,500

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ�มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี�ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 5,369,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,369,800

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการประมงอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 2,216,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,216,300

3 โครงการก่อสร้างระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า 25,997,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 25,997,000

1. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านตะลุง ตําบลหนองเรือ อําเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 14,745,000

2. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ตําบลคําผง อําเภอโนนนารายณ์ จังหวัด

สุรินทร์

1 แห่ง 7,283,000

3. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อยขยูง หมู่ที� 10 ตําบลคําผง 

อําเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 3,969,000

4 โครงการส่งเสริมเพิ�มศักยภาพในการผลิตพืช 5,625,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,625,500

5 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตกระบือของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ 3,262,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 670,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,592,000

1. เครื�องตัดและหั�นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ�ลช็อป 1 ชุด 1,000,000

2. เครื�องเกลี�ยหญ้ารวมกอง 1 ชุด 400,000

3. ติดตั�งระบบนํ�าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บ้านตระงอล หมู่ที� 9 ตําบลนาบัว 

อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 1,192,000

6 โครงการระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร 5,121,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 384,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,736,900

1. จัดทําระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโสน หมู่ที� 7 ตําบลกันตวจระมวล 

อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 968,100

2. จัดทําระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสวายจู หมู่ที� 16 ตําบลตาเบา อําเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 1,302,300

3. จัดทําระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านใหม่ หมู่ที� 2 ตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 1,302,300

4. จัดทําระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านแสลงพันธ์ หมู่ที� 10 ตําบลเพี�ยราม 

อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 1,164,200

7 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร 3,047,300
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,047,300

1. ก่อสร้างโรงสีขนาดกลาง บ้านทัพไทย ตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 3,047,300

8 โครงการพัฒนาอาชีพการเลี�ยงไก่พื�นเมืองของเกษตกรจังหวัดสุรินทร์ 964,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 964,500

9 โครงการก่อสร้างแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบ 47,314,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 47,314,800

1. ขุดลอกแก้มลิงบ้านโคกสะอาด ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

2. ขุดลอกแก้มลิงกุดขาคีม ตําบลกุดขาคีม อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 190,590 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 7,800,000

3. ขุดลอกแก้มลิงกุดนํ�าเขียว ตําบลนํ�าเขียว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 483,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 19,500,000

4. ขุดลอกแก้มลิงบ้านศาลา ตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 397,955 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 15,139,800

3 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 8,935,500

1 โครงการมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง 395,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 395,300

2 โครงการส่งเสริมการจัดงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ 7,389,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,389,600

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยววนอุทยานพนมสวาย 1,150,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,150,600

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์วนอุทยานพนมสวาย ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 1,150,600

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,731,000

1 โครงการสานสัมพันธ์เมืองคู่มิตร 381,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 37,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 344,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ AEC 4,350,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 4,350,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 15,396,800

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 15,396,800

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15,396,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 504,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,892,100

1. พัฒนาแหล่งนํ�าหนองบ่อ บ้านโพนบุ หมู่ที� 8 ตําบลพรมเทพ อําเภอท่าตูม 

จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,440 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

2. พัฒนาแหล่งนํ�าหนองพระยาจันทร์ บ้านค้อ หมู่ที� 1 ตําบลระเวียง อําเภอโนนนารายณ์ 

จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 83,906 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,964,000
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3. พัฒนาแหล่งนํ�าหนองบัว บ้านตรวจ หมู่ที� 15 ตําบลตรวจ อําเภอศรีณรงค์ 

จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,448 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,219,700

4. พัฒนาแหล่งนํ�าหนองบึงเล็ก บ้านกล้วย หมู่ที� 6 ตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค์ 

จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,756 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 717,600

5. พัฒนาแหล่งนํ�าหนองเกาะ บ้านบัวขุนจง หมู่ที� 2 ตําบลบัวเชด อําเภอบัวเชด 

จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 68,473 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,264,900

6. พัฒนาแหล่งนํ�าหนองกระเทียม บ้านบัวเชด หมู่ที� 1 ตําบลบัวเชด อําเภอบัวเชด จังหวัด

สุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52,796 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,145,000

7. พัฒนาแหล่งนํ�าบ้านตะเคียน หมู่ที� 1 ตําบลอู่โลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 109,231.75 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,630,900

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 24,463,300

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 23,790,400

1 โครงการก่อสร้างฝายต้นนํ�า (Check Dam) ตามแนวพระราชดําริ 9,600,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,600,000

1. ก่อสร้างฝายต้นนํ�า (Check Dam) แบบผสมผสาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 700 แห่ง 5,600,000

2. ก่อสร้างฝายต้นนํ�า (Check Dam) แบบผสมผสาน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 500 แห่ง 4,000,000

2 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดําริ 5,266,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,266,500

3 โครงการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและเพิ�มพื�นที�สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 4,534,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 810,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,724,000

1. เพาะชํากล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ตําบลนํ�าเขียว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 490000 กล้า 3,724,000

4 โครงการศูนย์ศึกษาและเรียนรู้พันธุ์ไม้ป่าในพื�นที�ป่าต้นนํ�า 2,489,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,489,900

5 โครงการส่งเสริมปลูกยางนา เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 1,900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,900,000

2 ควบคุมมลพิษ 672,900

1 โครงการจัดการขยะจังหวัดสุรินทร์ 672,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 672,900

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 1,200,000

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 1,200,000

1 โครงการตั�งจุดตรวจร่วมและลาดตระเวนเพื�อสกัดกั�นการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 1,200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,200,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดนครราชสีมา 357,677,700
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ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 335,906,600

1 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 64,242,800

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 46,922,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 38,937,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,985,000

1. เครื�องวัดความเป็นกรดด่าง 70 เครื�อง 385,000

2. เครื�องวัดความชื�นข้าว 20 เครื�อง 1,100,000

3. รถเกี�ยวนวดข้าว 5 คัน 4,500,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,000,000

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั�งยืน 16,320,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,160,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,160,000

1. เพาะชํากล้าไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 400000 กล้า 3,040,000

2. เพาะชํากล้าไม้พื�นบ้านอาหารชุมชน ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 400000 กล้า 3,040,000

3. เพาะชํากล้าไม้เอนกประสงค์ ตําบลช้างทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 400000 กล้า 3,040,000

4. เพาะชํากล้าไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา

400000 กล้า 3,040,000

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เพื�อเกษตรกรรม

อ.วังนํ�าเขียว

1,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,000,000

1. ก่อสร้างระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อเกษตรกรรม บ้านคลองบงพัฒนา 

หมู่ที� 16 ตําบลวังนํ�าเขียว อําเภอวังนํ�าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,000,000

2 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 271,663,800

1 โครงการปรับโครงสร้างพื�นฐานทางการเกษตรเพื�อลดต้นทุนการผลิต 64,517,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 64,517,700

1. ขุดลอกปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าหลุบโพธิ� หมู่ที�3 บ้านกุดสระแก้ว ตําบลวังยายทอง 

อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 90,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,777,000

2. ขุดลอกหนองหลุ่งแสงสาธารณประโยชน์ บ้านอุ่มจาน หมู่ที� 4 ตําบลวังไม้แดง

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,182 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,613,600

3. ก่อสร้างเหมืองส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพรม หมู่ที� 5 ตําบลโนนไทย 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ความยาวไม่น้อยกว่า 1.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 2,153,800

4. ขุดลอกคลองบ้านมะค่างาม หมู่ที� 4 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 68,625 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,223,700

5. ขุดลอกคลองกอก บ้านคลองสอง หมู่ที� 3 ตําบลวังนํ�าเขียว อําเภอวังนํ�าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,218 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,839,300

6. ขุดลอกคลองอีสานเขียว พร้อมฝายกั�นนํ�า บ้านหนองโจด หมู่ที� 9 ตําบลโคกกระเบื�อง 

อําเภอบ้านเหลื�อม จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,839,300
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7. ขุดลอกคลองพุทธาเชื�อมคลองวังกะซา หมู่ที� 3 ตําบลตะเคียน อําเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,452,300

8. ขุดลอกห้วยโกรกลึก บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที� 16 ตําบลตะเคียน อําเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,878,300

9. ขุดลอกคลองบ้านยางสามต้น หมู่ที� 18 ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,195 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,226,600

10. ขุดลอกลําห้วยท่าอีโด่ง บ้านหนุก หมู่ที� 4 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง  

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 63,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,032,600

11. ขุดลอกลําห้วยปูน หมู่ที� 8 ตําบลงิ�ว อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,660 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,935,900

12. ขุดลอกคลองเพื�อนํ�าอุปโภค - บริโภค บ้านหวาย หมู่ที� 9 ตําบลสําพะเนียง 

อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,935,900

13. ขุดลอกคลองหินปูน ช่วงหนองนกเขียด ตําบลวังโรงใหญ่ อําเภอสีคิ�ว 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 59,075 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,935,900

14. ขุดลอกคลองโนนลาน บ้านโนนตําหนัก หมู่ที� 4 ตําบลเมืองเกษตร - 

บ้านเมืองชัยพัฒนา ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51,675 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,935,900

15. ขุดลอกคลองบ้านห้วยนํ�าเค็ม หมู่ที� 8 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ์ 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 65,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,130,100

16. ขุดลอกลําห้วยสามร้อยยอด บ้านโคกสว่าง หมู่ที� 3 ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 2,166,200

17. ขุดลอกคลองกระเบาโสง บ้านหนองโจด หมู่ที� 6 ตําบลลํามูล อําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,053,000

18. ขุดขยายสระหนองกก บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที� 9 ตําบลขามสมบูรณ์ อําเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 88,224 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,742,800

19. ขุดลอกคลองปากตํารุ หมู่ที� 9 - ประปาบ้านโนนเจริญ หมู่ที� 13 ตําบลกระเบื�องนอก 

อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,632 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,419,500

20. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าบ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที� 9 -บ้านไผ่สามัคคี หมู่ที� 14 (หนองคูลี) ตําบล

เสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,579 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,814,000

21. ขุดลอกคันสระประปา หมู่ที� 6 ตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 43,470 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

22. ขุดลอกสระบึงรี หมู่ที� 2 บ้านบึงรี ตําบลหนองไข่นํ�า อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมสร้างถนนหิน

คลุกรอบบึงรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.040 กิโลเมตร

1 แห่ง 1,742,800

23. ขุดลอกหนองสองห้อง บ้านหนองไข่ผํา หมู่ที� 10 ตําบลหนองแจ้งใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,431 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,839,300
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24. ขุดลอกหนองจอก บ้านสีสุก หมู่ที� 1 ตําบลสีสุก อําเภอแก้งสนามนาง 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,453 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 968,700

25. ขุดลอกหนองนาเฮี�ย บ้านดอนหัน หมู่ที� 8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,590 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,935,900

26. ขุดลอกสระนํ�าโศกมหาราช บ้านโสกดู่ หมู่ที� 4 ตําบลบ้านยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,355 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,935,900

27. ขุดลอกสระนํ�า บ้านเก่า หมู่ที� 4 ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 36,849 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,839,400

28. ขุดลอกสระนํ�าสาธารณะ บ้านตลิ�งชัน หมู่ที� 11 ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,522 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

29. ขุดลอกคลองไผ่ บ้านส้ม หมู่ 1 ตําบลช้างทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,787 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,072,500

30. ขุดลอกบึงด่านระกา ระยะที� 1 บ้านถนนถั�ว หมู่ที� 9 ตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,787 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

31. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ (ตลาดนํ�า) บ้านนํ�าฉ่า 

หมู่ที� 3 ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 983,000

32. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที� 5 ตําบลละลมใหม่พัฒนา 

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 3,377,600

33. ขยายเขตระบบท่อจําหน่ายประปา หมู่ที� 1 และหมู่ที� 2 ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,769,400

34. ขุดลอกกั�นแนวเขตและปรับปรุงฟื�นฟูที�สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตําบล

คลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,068 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 292,500

2 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื�อการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร 74,856,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 74,856,100

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกไฟแดงบ้านหนองโพธิ� หมู่ที� 2 - สามแยก 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่มเก่า  ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 410.00 เมตร

1 สายทาง 1,693,200

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนกราด - บ้านหนองเครือชุดพัฒนา 

หมู่ที� 12 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 580.00 เมตร

1 สายทาง 1,922,800

3. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายบ้านใหญ่กกลาน หมู่ที� 1 ตําบลบุ่งขี�เหล็ก - 

บ้านโนนค่า หมู่ที� 3 ตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,935,500

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคร้อ - บ้านขามเตี�ย ตําบลห้วยยาง 

อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.110 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,941,100
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5. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายด่านขุนทด - หนองแวง ตําบลบ้านเก่า 

อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.950 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,728,000

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื�อมบ้านเก่า หมู่ที� 4  - บ้านถนนหัก หมู่ที� 9 

ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.740 

กิโลเมตร

1 สายทาง 5,886,000

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม - บ้านหนุก ตําบลขามสะแกแสง 

อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 860.00 เมตร

1 สายทาง 3,924,000

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนนถั�ว - ชุมชนหนองหญ้าขาว หมู่ที� 9 - 

หมู่ที� 2 ตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 729.00 เมตร

1 สายทาง 1,929,600

9. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบแคปซีล สายบ้านคลองทุเรียน หมู่ที� 6 

ตําบลวังนํ�าเขียว - ถนนสาย 304 บ้านคลองสะท้อน หมู่ที� 5 ตําบลวังหมี  

อําเภอวังนํ�าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 925.00 เมตร

1 สายทาง 1,939,100

10. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที� 1 - บ้านโนนทอง หมู่ที� 

5 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 

780.00 เมตร

1 สายทาง 1,932,000

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบป่าแดง หมู่ที� 11 - บ้านดงหลบ หมู่ที� 7 ตําบล

ช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00

 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านละโว้สามัคคี หมู่ที� 21 - บ้านหนองขาม หมู่ที� 

15 ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 

693.00 เมตร

1 สายทาง 1,932,600

13. ก่อสร้างสะพานเชื�อมหมู่บ้านวังหิน - บ้านวังกลาง (เชื�อมต่อหมู่บ้านวังหิน - 

หมู่บ้านวังกลาง หมู่ที� 18) ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,944,000

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ตาย - บ้านโนนเพชร หมู่ที� 3 

ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.065 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,727,800

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระโตน หมู่ที� 1 ตําบลประทาย อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา

1 สายทาง 1,913,000

16. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวชิรา - เขาวง - โป่งกระสัง 

ตําบลหนองนํ�าแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,565,600

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมัน ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.220 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,452,500
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18.  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยตะเคียน บ้านหนองซํา หมู่ที� 8 

ตําบลกงรถ อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 100.00 เมตร

1 สายทาง 2,916,000

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านธงชัยเหนือ หมู่ที� 12 - บ้านธงชัยเหนือใน 

หมู่ที� 16 ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ระยะทาง 680.00 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

20. ก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกบ้านหินลาด - ป่าจานสาธารณะ ตําบลโนนสําราญ 

อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 965.00 เมตร

1 สายทาง 2,901,000

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลางาม หมู่ที� 17 ตําบลวังนํ�าเขียว 

อําเภอวังนํ�าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 765.00 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

22. ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที� 10 ตําบลโคกกระเบื�อง - บ้านเหลื�อม  

อําเภอบ้านเหลื�อม จังหวัดนครราชสีมา

1 สายทาง 1,010,500

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที� 8 ตําบลท่าจะหลุง 

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 655.00 เมตร

1 สายทาง 1,471,500

24. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพยอม หมู่ที� 4 ตําบลลุงเขว้า 

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 623,000

25. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที� 9 ตําบลพังเทียม อําเภอ

พระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,427,500

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมูลบน หมู่ที� 7 - บ้านตลิ�งชัน หมู่ที� 11 ตําบล

จระเข้หิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.020 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,803,300

27. ก่อสร้างถนนลาดยางปลอดฝุ่น จากบ้านดอนถั�วแปบพัฒนา หมู่ที� 6 - 

ตําบลบ้านปรางค์ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.453 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,450,500

3 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการนํ�าเพื�อแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 95,129,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 95,129,500

1. ขุดลอกสระนํ�าบ้านมะค่าคุก หมู่ที� 1 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,303 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่�ง 975,000

2. ขุดลอกหนองหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที� 5 ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 487,500

3. ขุดลอกสระหนองแวง ตําบลตลาดไทร อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 477,800

4. ขุดลอกสระนํ�าประปา บ้านดอนดู่ หมู่ที� 7 ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 487,500

5. ก่อสร้างทํานบดินกั�นนํ�า พร้อมขุดลอกคลองหน้าทํานบ บ้านคลองทราย หมู่ที� 8 

ตําบลวังนํ�าเขียว อําเภอวังนํ�าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

19,190 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000
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6. ขุดสระนํ�าข้างฝายบ้านกระเบื�องพร้อมขุดลอกลําห้วยกระเบื�อง หมู่ 8 ตําบลดอนตะหนิน 

อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

7. ขุดลอกห้วยลําเชียงไกร บ้านวังโป่งเชื�อมฝายครูอ่อง ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,047,500

8. ขุดลอกสระข่อย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที� 9 ตําบลวังไม้แดง อําเภอประทาย  จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,923 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

9. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําห้วยท่าอีโด่ง บ้านหนุก หมู่ 4  

ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,076,400

10. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลําคลัง หมู่ที� 2 บ้านบึงรี 

ตําบลหนองไข่นํ�า อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 2,925,000

11. ขุดลอกสระหนองอ้ายเบ้า บ้านสระครก หมู่ที� 3 ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,736 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,402,000

12. ขุดลอกแก้มลิงโนนแค ระยะที� 1 บ้านกระเพรา หมู่ที� 10  ตําบลเมืองปราสาท 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 72,082 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,946,100

13. ขุดลอกลําห้วยโจด บ้านหนองปรือ หมู่ที� 5 ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,900,300

14. ขุดลอกคูกลางสระนํ�า บ้านวังโป่ง หมู่ที� 6 ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,015 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 554,800

15. ขุดลอกห้วยผาแดง บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที� 10 ตําบลโคกกระเบื�อง 

อําเภอบ้านเหลื�อม จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 77,955 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,661,800

16. ขุดลอกหนองใหญ่ บ้านดอนโก่ย หมู่ที� 10  ตําบลสีดา อําเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,715 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,153,800

17. ขุดขยายสระแดง บ้านสระแดงพัฒนา หมู่ที� 6 ตําบลวังโพธิ� อําเภอบ้านเหลื�อม จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 160,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 7,595,300

18. ขุดลอกสระหนองระเริง บ้านงิ�ว หมู่ที� 10 ตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

19. ขุดลอกหนองอ้อ โนนอุดม หมู่ที� 8 ตําบลบึงสําโรง อําเภอแก้งสนามนาง 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,840 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

20. ขุดคลองอีสานเขียว บ้านคําไฮ หมู่ที� 15 ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,784,300

21. ขุดลอกเหมืองอีสานเขียว(ทุ่งเกตุ) ถึงสระพญา ตําบลพระพุทธ 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

32,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,072,500

22. ขุดลอกแก้มลิงหนองละเลิงตะคุด บ้านหนองสะแบง ตําบลนางรํา อําเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทํานบดินอาคาร

ประกอบ ความยาวไม่น้อยกว่า 660.00 เมตร

1 แห่ง 5,850,000
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23. ขุดลอกแก้มลิงหลุ่งแสง ตําบลวังไม้แดง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทํานบดินอาคารประกอบ 

ความยาวไม่น้อยกว่า 515.00 เมตร

1 แห่ง 4,875,000

24. ขุดลอกคลองห้วยดินแดง บ้านหินหล่อง หมู่ที� 3 ตําบลตะเคียน อําเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,021,200

25. ขุดลอกแก้มลิงบึงลําโพง บ้านลําโพง หมู่ที� 13 ตําบลพุดชา อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 682,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 14,935,500

26. ขุดลอกอ่างคลองไผ่ 1 บ้านศิลางาม หมู่ที� 17 ตําบลวังนํ�าเขียว อําเภอวังนํ�าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 588,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 14,625,000

27. เพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�าลําระหาน - เลิงละคํา ตําบลหนองค่าย อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 80,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทํานบดินและ

อาคารประกอบ ความยาวไม่น้อยกว่า 2.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 11,700,000

28. ขุดลอกสระบัว บ้านจะบู หมู่ที� 9 ตําบลหนองบัวตะเกียด  อําเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,825 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,922,700

29. ขุดลอกสระนํ�าบ้านบึงปรือ หมู่ที� 7 บ้านบึงปรือ ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ์ 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 78,434 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,315,000

4 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพื�ออํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

37,160,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 37,160,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเครือชุด หมู่ที� 10 ตําบลพลับพลา 

อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร

1 สาย 1,047,700

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุย หมู่ที� 6 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 

จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร

1 สาย 911,900

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล บ้านหัวถนน หมู่ที� 5 - บ้านโนนทอง หมู่ที� 13 ตําบล

พังเทียม อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 750.00 

เมตร

1 สายทาง 2,427,500

4. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล บ้านโนนทอง หมู่ที� 13 - บ้านโพนไพล หมู่ที� 2 

ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,913,000

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที� 5-บ้านหนองบัว ตําบลบึงสําโรง 

อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 940.00 เมตร

1 สาย 3,439,400

6. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ(เคพซีล) บ้านซับสําราญ หมู่ที� 2 ตําบลบึงปรือ 

อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราขสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 925.00 เมตร

1 สาย 1,893,400

7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุกร หมู่ที� 4 - 

บ้านกระโดกหมู่ที� 5 ตําบลหนองหลัก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.470 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,641,900
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8. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี�แยกไทรงามเชื�อมถนนบายพาส 

บ้านท่าสงกรานต์ หมู่ที� 19 ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.190 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,023,200

9. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ เคปซีล สายตําบลลุงเขว้า - ตําบลบ้านใหม่ 

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,496,400

10. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล บ้านเกาะแหลม หมู่ที� 3 - บ้านมะค่างาม 

ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 700.00 เมตร

1 สายทาง 2,233,300

11. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล สายบ้านเมืองไผ่ หมู่ที� 7 - บ้านสุกร หมู่ที� 4 ตําบล

หนองหลัก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 900.00 เมตร

1 สาย 2,048,800

12. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตย หมู่ที� 1 ตําบลกระเบื�องใหญ่ 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 983,000

13. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื�องใหญ่ หมู่ที� 4 

ตําบลกระเบื�องใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 470,900

14. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที� 7 ตําบลลุงเขว้า อําเภอ

หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 630,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 11,771,100

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 11,771,100

1 โครงการส่งเสริมพัฒนานิคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื�นที�  สปก .อําเภอวังนํ�าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา

9,805,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 278,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,526,700

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเกษตรกรแปลงที� 1) หมู่ที� 

16 ตําบลวังนํ�าเขียว อําเภอวังนํ�าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

1 สายทาง 7,528,200

2. ติดตั�งกังหันลมบ้านคลองบงพัฒนา (นิคมเศรษฐกิจพอเพียง) หมู่ที� 16 ตําบลวังเขียว 

อําเภอวังนํ�าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,356,600

3. เจาะบ่อบาดาลบ้านคลองบงพัฒนา (นิคมเศรษฐกิจพอเพียง) หมู่ที� 16 ตําบลวังเขียว อําเภอ

วังนํ�าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 641,900

2 โครงการปรับปรุงศาลาทรงงานพื�นที�ท้ายอ่างเก็บนํ�าลําปลายมาศ 1,966,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,966,000

1. ปรับปรุงศาลาทรงงานพื�นที�ท้ายอ่างเก็บนํ�าลําปลายมาศ ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,966,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000
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จังหวัดบุรีรัมย์ 327,400,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 313,117,600

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 260,663,600

1 โครงการพัฒนาระบบโลจีสติกส์เพื�อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร 28,980,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,980,000

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 

226 - บ้านโคกขุนสมาน ตําบลอิสาณ  อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 

เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านละลมพะนู - บ้านไพศาล  

ตําบลไพศาล อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านยางนํ�าใส - บ้านทุ่งวัง  ตําบล

สะแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 

เมตร ระยะทาง 2.775 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าและปรับปรุงระบบส่งนํ�า 8,287,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,287,500

1. ก่อสร้างทางระบายนํ�าฝายโสก - หนองสระ ตําบลหนองแวง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 975,000

2. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าบ้านสวายจีก ตําบลสะแกซํา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 1,462,500

3. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าบ้านโคกสุวรรณ ตําบลสะแกซํา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 1,462,500

4. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าบ้านกรวด ตําบลห้วยราช  อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 1,462,500

5. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าบ้านตะโคง ตําบลบ้านด่าน อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 1,462,500

6. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าบ้านละกอ ตําบลดอนมนต์ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 1,462,500

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที�ยวอารยธรรมขอม เขาพนมรุ้ง กิจกรรมส่งเสริม

เพิ�มศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

96,600,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 96,600,000

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บร .3010  แยกทางหลวงหมายเลข

 219 - บ้านบุ ตําบลปังกู อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่

ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.470 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บร .4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

2117 - บ้านละหานทราย ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 10.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร 

ระยะทาง 2.113 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร .5053 แยก ทช.บร.4013 

- บ้านกรวด  ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่

ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.625 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000
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4. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร .3054  แยกทางหลวง

หมายเลข 219 - บ้านโคกเมือง ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร 

ระยะทาง 2.147 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

5. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าเรือ ตําบลท่าม่วง อําเภอส

ตึก - บ้านหนองบัว ตําบลหนองใหญ่ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 

เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.810 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสําโรง - บ้านเบงท่าม่วง 

ตําบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00

 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.550 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกสุพรรณ 

ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก - บ้านหนองนํ�าขุ่น ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ผิว

จราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 

ระยะทาง 3.143 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

8. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านยางนํ�าใส ตําบลสตึก อําเภอส

ตึก - บ้านโคกเมือง ตําบลสะแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ระยะทาง 2.870 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

9. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 219 

- บ้านไทรงาม ตําบลนิคม อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.950 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

10. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 219 - 

บ้านโคกอิสระ ตําบลนิคม อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.105 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

4 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 55,046,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 55,046,200

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสระกอไทร ตําบลนิคม 

อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 

1.00 เมตร ระยะทาง 2.633 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทุ่งวัง ตําบลทุ่งวัง อําเภอสตึก

 จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร 

ระยะทาง 2.180 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านร่อนทอง ตําบลร่อนทอง 

อําเภอสตึก - บ้านหนองหัวควาย ตําบลชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร 

ระยะทาง 2.215 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000
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4. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านหนองไข่เท่า หมู่ที� 11 - บ้าน

ซับบอน หมู่ที� 5 ตําบลโกรกแก้ว  อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร 

ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

5. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านปราสาทพร หมู่ที� 8 ตําบล

หนองปล่อง - บ้านโคกสนวน หมู่ที� 1 ตําบลโคกสนวน อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.315 กิโลเมตร

1 สายทาง 966,000

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาดินเหนือ หมู่ที� 3 ตําบลเขาดินเหนือ  อําเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลี�ยงหมู่บ้าน บ้านคุ้มบ้านตํ�า หมู่ที� 3 ตําบลทุ่งวัง 

อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.440 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระกาเสม็ด หมู่ที� 6 ตําบลกันทรารมย์ 

อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.532 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

9. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนกเรียน หมู่ที� 4 

ตําบลสะเดา - บ้านประทัดบุ หมู่ที� 5 ตําบลป่าชัน  อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.240 กิโลเมตร

1 สายทาง 966,000

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโดน หมู่ที� 1 ตําบลหนองโดน 

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.318 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใหม่ หมู่ที� 10 ตําบลหัวถนน 

อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.340 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อมตํารวจ - บ้านหนองตาเยา หมู่ที� 5 

ตําบลหนองแวง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

ระยะทาง 0.296 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยิ�งเจริญ หมู่ที� 4 - บ้านหนองใหญ่ 

หมู่ที� 3 ตําบลดงพลอง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที� 10 ตําบลโนนดินแดง - บ้าน

โคกไม้แดง ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 

0.270 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

15. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเสด็จนิวัติ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 6,626,200

5 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร นํ�าเพื�ออุปโภคและบริโภค 48,749,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 48,749,900

1. ขุดขยายสระนํ�าหนองหว้า บ้านหนองบัวหลวง ตําบลช่อผกา อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

2. ขุดลอกลําห้วยกลาง บ้านโคกสะแทน  หมู่ที� 10 ตําบลดอนกอก อําเภอนาโพธิ� 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 706,000
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3. ขุดลอกลําห้วยเสี�ยว บ้านบง หมู่ที� 4 ตําบลบ้านคู อําเภอนาโพธิ� จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 8,080 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 269,000

4. ขุดลอกหนองเต่า บ้านหนองดวน หมู่ที� 7 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 971,100

5. ขุดลอกหนองหอย บ้านจรเข้มาก หมู่ที� 11 ตําบลจรเข้มาก  อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 730,300

6. ขุดลอกหนองทํานบ บ้านระกาเสม็ด หมู่ที� 6 ตําบลกันทรารมย์ อําเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

7. ขุดลอกหนองโดน  บ้านหนองโดนน้อย หมู่ที� 3 ตําบลหนองโดน อําเภอลําปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

8. ขุดขยายสระนํ�าหนองหญ้าวัว บ้านหนองหญ้าวัว หมู่ที� 7 ตําบลก้านเหลือง 

อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,950 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 918,400

9. ขุดลอกลําปะเทีย บ้านดอนไม้ไฟ หมู่ที� 7 ตําบลตาเป๊ก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 965,200

10. ขุดลอกคลองต้อ  บ้านคลองต้อ  หมู่ที� 7 ตําบลถาวร  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด

บุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

11. ขุดลอกสระนํ�าชุมชนหนองยาง หมู่ที� 20 ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย  

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

12. ขุดลอกคลองระบายนํ�าบ้านเทพสัมพันธ์ ตําบลแคนดง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

13. ขุดลอกสระนํ�าสาธารณประโยชน์บ้านเขากระเจียว หมู่ที� 13 ตําบลลํานางรอง 

อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

14. ขุดลอกสระนํ�าชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที� 4 ตําบลดอนอะราง อําเภอหนองกี� 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

15.  ขุดลอกสระเก็บกักนํ�าหนองโสน บ้านสระขุด หมู่ที� 1 ตําบลทุ่งกระเต็น อําเภอหนองกี� 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 129,850 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,777,500

16. ขุดลอกสระเก็บกักนํ�าหนองคูใหญ่ บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที� 6 ตําบลทุ่งกระเต็น 

อําเภอหนองกี� จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 202,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 7,410,000

17. ขุดลอกสระเก็บกักนํ�าหนองหัวหมู บ้านโคกสะอาด หมู่ที� 7 ตําบลทุ่งกระเต็น 

อําเภอหนองกี� จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 169,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 6,240,000

18. ขุดลอกสระเก็บกักนํ�าหนองทําเล บ้านน้อยหนองหัวหมู หมู่ที� 8 ตําบลทุ่งกระเต็น อําเภอ

หนองกี� จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 79,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

19. ขุดลอกแก้มลิงหน้าฝาย บ้านหัวสะพาน  หมู่ที� 5 ตําบลบ้านยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัด

บุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

20. ขุดลอกคลองแจงแมง หมู่ที� 1 ตําบลส้มป่อย อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 351,000

21. ขุดลอกคลองไร่ข้าว บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที� 7 ตําบลสมป่อย อําเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,820 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,026,700
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22. ขุดลอกลําห้วยก้านเหลือง บ้านศรีปทุม หมู่ที� 4 ตําบลพระครู อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

23. ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองงูเหลือม ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

24. ขุดลอกหนองนํ�าบ้านโคกวัด หมู่ที� 5  ตําบลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

25. ขุดลอกหนองหัวควาย บ้านหนองตาด หมู่ที� 9 ตําบลตูมใหญ่  อําเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

26. ขุดลอกลําห้วยทะเมนชัย บ้านปราสาท หมู่ที� 4 ตําบลตลาดโพธิ�  อําเภอลําปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 984,700

27. ขุดลอกหนองกก บ้านหนองสลัด หมู่ที� 7 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอหนองหงส์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

28. ขุดลอกบ่อนํ�า บ้านหนองขวาง หมู่ที� 7 ตําบลพระครู อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

6 โครงการติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร 23,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,000,000

1. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านเย้ยสะแก หมู่ที� 18 

ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

2. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกเพชร หมู่ที� 10 

ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

3. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านพระครูน้อย หมู่ที� 1 ตําบลก

ลันทา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

4. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกสะอาด หมู่ที� 11 ตําบล

สะแกซํา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

5. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร  บ้านไร่โคก หมู่ที� 9 

ตําบลลําไทรโยง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

6. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร  บ้านโคกตะโก หมู่ที� 9 

ตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

7. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกพวง หมู่ที� 11 

ตําบลสะเดา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

8. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกมะค่า หมู่ที� 5 

ตําบลชุมแสง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

9. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกตะเคียน หมู่ที� 3 ตําบล

โคกมะขาม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

10. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านพิณทอง หมู่ที� 13 

ตําบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

11. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองม่วง หมู่ที� 6 

ตําบลบ้านไทร อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000
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12. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านตลุงเก่า หมู่ที� 3 

ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

13. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร  บ้านหัวสะพาน หมู่ที� 13 ตําบล

บ้านยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

14. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองขาม หมู่ที� 9 

ตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

15. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านกุดเทา หมู่ที� 4 

ตําบลบ้านจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

16. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านจาน หมู่ที� 7 

ตําบลบ้านจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

17. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านกวางงอย หมู่ที� 7 

ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

18. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกกลางน้อย 

หมู่ที� 12 ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

19. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านบุขี�เหล็ก หมู่ที� 6 

ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

20. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองโดน หมู่ที� 2 

ตําบลหนองโดน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

21. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที� 9 ตําบล

แคนดง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

22. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านแวงน้อย หมู่ที� 5 

ตําบลดงพลอง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

23. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร  บ้านเมืองน้อย หมู่ที� 5 ตําบลสระ

บัว อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

24. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที� 9 ตําบล

หัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

25. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านสองห้อง หมู่ที� 9 

ตําบลบ้านด่าน อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

26. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านกะหาด หมู่ที� 4 

ตําบลวังเหนือ อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

27. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร   บ้านหนองนา หมู่ที� 8 

ตําบลโนนขวาง อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

28. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านดอนไม้งาม หมู่ที� 5 ตําบล

ปราสาท อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

29. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านตลาด หมู่ที� 8 

ตําบลนิคม อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

30. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านตราด หมู่ที� 4 

ตําบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000
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31. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านสระกุด หมู่ที� 7 

ตําบลชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

32. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร  บ้านโนนจําปา หมู่ที� 8 

ตําบลชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

33. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านตาจง หมู่ที� 5 

ตําบลตาจงอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

34. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองมดแดง หมู่ที� 16 ตําบล

ตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

35. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านน้อยลําคลอง หมู่ที� 9 ตําบล

ละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

36. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกไม้แดง หมู่ที� 7 ตําบล

ละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

37. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองไม้งามใหม่ หมู่ที� 1

ตําบลหนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

38. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกระเหย หมู่ที� 13 ตําบล

ปราสาท อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

39. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านศรีสุข หมู่ที� 5 

ตําบลเขาดินเหนือ อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

40. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านงามเจริญพัฒนา 

หมู่ที� 13 ตําบลหนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

41. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านวังปลัด หมู่ที� 3 

ตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

42. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองบัวแดง 

หมู่ที� 6 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

43. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองขุนพรม 

หมู่ที� 17 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

44. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที� 1 

ตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

45. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านระกาเสม็ด หมู่ที� 6 ตําบล

กันทรารมย์ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

46. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหัวช้าง หมู่ที� 7 

ตําบลชุมแสง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

47. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านเมืองไผ่ หมู่ที� 1 

ตําบลเมืองไผ่ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

48. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านปทุมเมฆ หมู่ที� 15 ตําบลบ้าน

ปรือ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

49. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองทํานบ หมู่ที� 1 ตําบลบุ

กระสัง อําเภอหนองกี� จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000
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50. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกสะอาด หมู่ที� 7 ตําบลทุ่ง

กระเต็น อําเภอหนองกี� จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

51. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านการะเกตุ หมู่ที� 4 

ตําบลทุ่งกระเต็น อําเภอหนองกี� จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

52. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโนนมะกอก หมู่ที� 2 ตําบล

โคกสว่าง อําเภอหนองกี� จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

53. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที� 12 ตําบล

หูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

54. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกลอย หมู่ที� 3 

ตําบลไทยเจริญ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

55. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านเทพพัฒนา หมู่ที� 1 

ตําบลโคกมะม่วง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

56. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านป่ายาง หมู่ที� 8 

ตําบลปะคํา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

57. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านกระเบื�อง หมู่ที� 4 

ตําบลหนองชัยศรี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

58. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที� 3 

ตําบลเสาเดียว อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

59. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองโคลน หมู่ที� 4 ตําบล

สระทอง อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

60. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองบัวคํา หมู่ที� 13 ตําบล

ไทยสามัคคี อําเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

61. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที� 9 

ตําบลนาโพธิ� อําเภอนาโพธิ�  จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

62. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที� 8 

ตําบลศรีสว่าง อําเภอนาโพธิ� จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

63. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที� 13 ตําบล

บ้านคู  อําเภอนาโพธิ� จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

64. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร  บ้านนาแค หมู่ที� 5 

ตําบลบ้านดู่ อําเภอนาโพธิ� จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

65. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที� 6 ตําบล

โคกขมิ�น อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

66. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร  บ้านตาแก หมู่ที� 2 

ตําบลโคกขมิ�น อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

67. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านน้อย หมู่ที� 10 

ตําบลจันดุม อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

68. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกเจริญ หมู่ที� 15 ตําบลจัน

ดุม อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000
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69. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านสี�เหลี�ยม หมู่ที� 2 

ตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

70. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกเหล็ก หมู่ที� 5 

ตําบลโคกเหล็ก อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

71. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านสนวนนอก หมู่ที� 2 ตําบล

สนวน อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

72. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านศรีเจริญ หมู่ที� 7 

ตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

73. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที� 12 ตําบลทุ่ง

จังหัน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

74. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านดอนตาอยู่ หมู่ที� 2 

ตําบลดงอีจาน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

75. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกเจริญ หมู่ที� 12 ตําบล

โกรกแก้ว อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

76. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านไผ่งาม หมู่ที� 12 

ตําบลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

77. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที� 2 ตําบล

โคกสนวน อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

78. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองจําปา หมู่ที� 6 ตําบล.

โคกสนวน อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

79. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกกระหาด หมู่ที� 5 ตําบล

ช่อผกา อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

80. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านหนองตะเคียน หมู่ที� 10 

ตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

81. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที� 12 ตําบลลํา

นางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

82. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโนนดินแดง หมู่ที� 9 ตําบล

โนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

83. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านซับคะนิง หมู่ที� 12 

ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

84. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโคกกรวด หมู่ที� 5 

ตําบลส้มป่อย อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

85. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านชุมพรพัฒนา หมู่ที� 13 ตําบล

ยายแย้มวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

86. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านน้อย หมู่ที� 2 

ตําบลถาวร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

87. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านสายบัว หมู่ที� 14 

ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000
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88. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที� 12 ตําบล

อีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

89. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านอีเม้ง หมู่ที� 6 

ตําบลแดงใหญ่ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

90. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านกม. ศูนย์ หมู่ที� 1 

ตําบลหนองแวง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

91. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านห้วยเหี�ย หมู่ที� 3 

ตําบลหนองเยือง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

92. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโซล่าเซลล์สูบนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านนาฝาย หมู่ที� 11 

ตําบลกู่สวนแตง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 250,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 23,180,000

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมส่งเสริม

เชื�อมโยงการท่องเที�ยวทั�งในและต่างประเทศ

14,345,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 14,345,000

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมเพิ�ม

ช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดบุรีรัมย์

8,835,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,835,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 148,000

1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ 

สู่การบริการท่องเที�ยวเชิงเกษตร

148,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 148,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 29,126,000

1 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ

 สู่การรับรองสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี 2559

4,590,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,590,000

2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

ปี 2559

9,318,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,864,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,454,800

1. ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน บ้านโคกเมือง หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย  จังหวัด

บุรีรัมย์

1 แห่ง 727,400

2. ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชุน บ้านสระแร่ หมู่ที� 6 ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย์

1 แห่ง 727,400

3 โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 6,691,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,691,000

4 โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP 4,626,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,626,000

5 โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 616,900
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 616,900

6 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย  กิจกรรมส่งเสริมการเลี�ยงกระบือเนื�อ -นม 

ตามแนวพระราชดําริ จังหวัดบุรีรัมย์

1,914,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 514,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,400,000

1. กระบือนมแม่พันธุ์ลูกผสมสายเลือดไม่ตํ�ากว่า 75 เปอร์เซ็นต์ อายุ 3 - 4 ปี 20 ตัว 1,400,000

7 โครงการเพิ�มศักยภาพศูนย์ศิลปาชีพ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1,369,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,369,300

1. ก่อสร้างรั�ว และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลาทรงงาน ศูนย์ศิลปาชีพ ตําบลลําดวน 

อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 625,200

2. ก่อสร้างอาคารโรงย้อม ศูนย์ศิลปาชีพ ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 744,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 1,433,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 957,000

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ 957,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 957,000

2 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 476,000

1 โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 476,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 476,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 2,850,000

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 2,850,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) เพื�อขับเคลื�อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี

 คัมภีร์สร้างอนาคตที�ดีให้ลูกหลาน

2,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดชัยภูมิ 257,253,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 175,916,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 143,780,800

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าและบริหารจัดการนํ�าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 103,598,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 103,598,500

1. ก่อสร้างฝายหินทิ�งในลํานํ�าชี บ้านท่าหรุ่ง ตําบลหนองบัวบาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 8,820,000

2. ก่อสร้างฝายหินทิ�งในลํานํ�าชี บ้านหนองคอนไทย ตําบลกุดตุ้ม อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด

ชัยภูมิ

1 แห่ง 11,700,000

3. ก่อสร้างระบบกระจายนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า บ้านหนองคอนไทย ตําบลกุดตุ้ม 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 3,920,000
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4. ปรับปรุงแนวคันดินเพิ�มประสิทธิภาพการเก็บกักนํ�าหนองเขื�อง (อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ) 

ตําบลกุดตุ้ม อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 8,775,000

5. ขุดลอกลําห้วยม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที� 4 ตําบลส้มป่อย อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,170,000

6. ก่อสร้างท่อเหลี�ยมลําห้วยนํ�าบ่าตอนบน บ้านร้านหญ้า หมู่ที� 4 ตําบลหนองโดน  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 214,500

7. ขุดลอกคลองบ้านมอสามชั�น หมู่ที� 12  ถึงบ้านเทพภูทอง หมู่ที� 18 ตําบลวะตะแบก อําเภอ

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 59,316 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

8. ขุดลอกฝายโคกกระเบื�องไห หมู่ที� 3 ตําบลบ้านไร่ อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 36,230 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,257,700

9. ขุดลอกลําห้วยสีเสียด บ้านยางเตี�ย หมู่ที� 7 ตําบลห้วยยายจิ�ว อําเภอเทพสถิต 

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,158 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,921,200

10. ขุดลอกลําห้วยยายจิ�ว บ้านห้วยยายจิ�ว หมู่ที� 1 ตําบลห้วยยายจิ�ว อําเภอเทพสถิต จังหวัด

ชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,145 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,920,700

11. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ มข.2527) บ้านบะเสียว 

หมู่ที� 6 ตําบลหนองฉิม อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 673,300

12. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ มข.2527) บ้านโนนป่าชาด 

หมู่ที� 10 ตําบลหนองฉิม อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 673,300

13. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําห้วยรวก บ้านหนองตอ หมู่ที� 5 

ตําบลรังงาม อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 588,000

14. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําห้วยซับปลากั�ง บ้านหนองแดงพัฒนา 

หมู่ที� 6 ตําบลรังงาม อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 588,000

15. ก่อสร้างฝายนํ�าลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที� 1 ตําบลหนองคู 

อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 381,200

16. ก่อสร้างฝายนํ�าลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลสระพัง อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 1,932,600

17. ขุดลอกลําห้วยรัง บ้านโนนสาทอน หมู่ที� 5  ตําบลบ้านแท่น อําเภอบ้านแท่น 

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,720 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 958,400

18. ขุดลอกคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที� 3 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัด

ชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 409,500

19. ขุดลอกคลองกุดปลาค้าว บ้านหนองประดู่ หมู่ที� 4 บ้านหัวสะพาน หมู่ที� 10 

ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดที� 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,200 

ลูกบาศก์เมตร จุดที� 2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร จุดที� 3 ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 19,503 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,722,800

20. ขุดลอกหนองบัวชะโลง หมู่ที� 19 ตําบลบ้านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค์  

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,955 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,090,300

21. ขุดลอกลําห้วยกุดจาน  หมู่ที� 4 ตําบลผักปัง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 36,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500
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22. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ� หมู่ที� 8 ตําบลกุดตุ้ม 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 800,700

23. ขุดลอกกําจัดวัชพืชลําห้วยเวียงอ้อม บ้านหนองคอนไทย หมู่ที� 14  ตําบลกุดตุ้ม อําเภอ

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,437 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 390,000

24. ขุดลอกหนองม่วงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที� 10 ตําบลโพนทอง  อําเภอ

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 824,800

25. ขุดลอกลําห้วยประทาว บ้านโนนม่วง หมู่ที� 7 ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด

ชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,631 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,260,700

26. ก่อสร้างระบบชลประทานฝั�งซ้าย บ้านนาสีนวล หมู่ที� 5 หมู่ที� 7 และหมู่ที� 9 

ตําบลนาเสียว  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 784,000

27. ขุดลอกลําห้วยสามพันตา บ้านสามพันตา หมู่ที� 8 ตําบลห้วยต้อน อําเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,597.25 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 967,600

28. ก่อสร้างฝายหินทิ�งกั�นแม่นํ�าชี บริเวณใต้สะพานข้ามแม่นํ�าชี บ้านท่าข่อย หมู่ที� 8 

ตําบลคูเมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 1,960,000

29. ขุดลอกลําห้วยไผ่งาม บ้านนาชุมแสง หมู่ที� 9 ตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,080 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

30. ขุดลอกคลองไทร บ้านหนองหอยปังสามัคคี หมู่ที� 6 ตําบลถํ�าวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

31. ก่อสร้างฝายหินทิ�ง  บ้านนางแดดบุ่ง หมู่ที� 1 ตําบลนางแดด อําเภอหนองบัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ

1 แห่ง 1,725,800

32. ซ่อมสร้างฝายนํ�าล้นตามลําห้วยระเหว ช่วงบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที� 4 

ตําบลโสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 1,852,500

33. ขุดลอกสระนํ�าคุ้มห้วยตากลาน บ้านหนองโจด หมู่ที� 3  ตําบลหนองบัวระเหว  

อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  3,840 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 195,000

34. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�า บ้านหัวสะพาน หมู่ที� 6 ตําบลวังตะเฆ่ อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัด

ชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,311 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,118,300

35. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลํานํ�าเจา บ้านสามแยกดงสวรรค์ หมู่ที� 5 ตําบลแหลมทอง 

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 1,911,000

36. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น คลองหินแงบ บ้านลาดไทรงาม หมู่ที� 4 ตําบลเจาทอง อําเภอภักดีชุม

พล จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 1,862,000

37. ขุดลอกลําห้วยคลองไผ่งามตอนกลาง บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที� 9 ตําบลบ้านเขว้า 

อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 63,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

38. ขุดลอกลําห้วยกุดเบ็นตอนบน บ้านหนองโสมง หมู่ที� 8 ตําบลบ้านเขว้า 

อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

39. ขุดลอกหนองเชียงมนต์ หมู่ที� 5 ตําบลตลาดแร้ง อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 3,956 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 195,000

40. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยชีลองแยกเหมืองกุดหูลิง หมู่ที� 6 ตําบลตลาดแร้ง 

อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 588,000
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41. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นท้ายหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที� 8 ตําบลตลาดแร้ง อําเภอบ้านเขว้า จังหวัด

ชัยภูมิ

1 แห่ง 980,000

42. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าดอนโจด บ้านโนนงิ�ว  หมู่ 6 ตําบลบ้านบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,255 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

43. ขุดลอกหนองบัว บ้านบัว หมู่ที� 1 ตําบลบ้านบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ์  

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,252 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,947,500

44. ขุดลอกลําห้วยเดื�อ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที� 9 ตําบลบ้านเดื�อ อําเภอเกษตรสมบูรณ์  

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 64,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

45. ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว หมู่ที� 7 ตําบลหลุบคา อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 53,125 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

46. ขุดลอกหนองห้วยใหญ่ บ้านโปร่ง หมู่ที� 2 ตําบลหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ 

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,547 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,031,500

47. ขุดลอกลําห้วยตลุกหินตอนล่าง หมู่ที� 4 ตําบลโคกกุง อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

48. ขุดลอกหนองกุงน้อยพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที� 9  ตําบลหนองสังข์ 

อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,920 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,067,600

49. ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านหนองแห้ว หมู่ที� 6 ตําบลหนองขาม อําเภอแก้งคร้อ  

จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,711 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

50. ขุดสระนํ�าสาธารณะในหมู่บ้าน บ้านซับนํ�าใส หมู่ที� 11 ตําบลท่ากูบ อําเภอซับใหญ่ จังหวัด

ชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 97,500

51. ก่อสร้างฝายนํ�าลาดนํ�าล้นห้วยจอมแก้ว หมู่ที� 3 ตําบลซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่ 

จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 975,000

52. ขุดลอกคลองวังเดิมและคลองทับไม้ ทับม้า หมู่ที� 4 ตําบลซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่ จังหวัด

ชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

53. ขุดลอกลํานํ�ากํ�าบริเวณหลังฝายนิวซีแลนด์ หมู่ที� 3 ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 95,360 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

54. ขุดลอกภูนํ�าเกลี�ยง หมู่ที� 4 ตําบลส้มป่อย อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 90,450 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

55. ขุดลอกลําห้วยผา บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที� 9 ถึงบ้านดงผาสุก หมู่ที� 16 ตําบลบ้านกอก อําเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

56. ซ่อมแซมฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบคลองส่งนํ�า (ผันนํ�าจากแม่นํ�าชี)

บ้านกะฮาดน้อย หมู่ที� 1 ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 1,462,500

2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 40,182,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 40,182,300

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงนํ�าดื�มห้าดาว บ้านนํ�าพุปางวัว หมู่ที� 8 

ตําบลคอนสาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.428กิโลเมตร

1 สายทาง 856,400
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2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิวัฒน์ ต่อทรัพย์ บ้านคลองดง 

หมู่ที� 9 ตําบลคอนสาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.395 กิโลเมตร

1 สายทาง 789,700

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเชียงรอดใต้ หมู่ที� 5 ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอ

คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 

0.50 เมตร ระยะทาง 0.860 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,962,000

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนํ�าพุหินลาด หมู่ที� 6 ตําลบลทุ่งนาเลา 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 747,500

5. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 

ระหว่างบ้านชวน ถึงบ้านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.390 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,650,000

6. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) ระหว่างบ้านกะฮาด หมู่ที� 6 ถึงบ้านขี�เหล็ก หมู่ที� 5 ตําบลกะฮาด 

อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร 

ระยะทาง 0.665 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,898,000

7. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองตอ ถึงบ้านสามหลักพัฒนา ตําบล

รังงาม อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ1.00 เมตร ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,796,000

8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านมะกอกงาม ถึงเขื�อนลําคันฉู 

ตําบลห้วยยายจิ�ว อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00- 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 0.645 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,864,000

9. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทรงาม หมู่ที� 7 ตําบลโป่งนก 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.802 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,962,000

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมทุ่ง บ้านโคกสว่างวัฒนา หมู่ที� 18 ถึงบ้านโคกเพชร

 ตําบลบ้านตาล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ช่วงที� 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่

ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร ช่วงที� 2 ผิวจราจร

กว้าง4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.535 กิโลเมตร ช่วงที� 3 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.083 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,559,800

11. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านพ่อคําวุฒิ ประจําเมือง หมู่ที� 8 ถึง

บ้านกุดตุม หมู่ที� 9 ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

ระยะทาง 0.840 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,738,800

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีอนามัยคลองไผ่งาม ถึงบ้านหนองแขม ตําบล

ทุ่งทอง อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,883,500

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ที� 7 ถึงบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที� 8 

ตําบลวังชมภู อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 0.858 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,746,800
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14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตานา หมู่ที� 3 ตําบลโสกปลาดุก  

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.735 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,863,900

15. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถํ�าแก้ว หมู่ที� 2 ถึงบ้านโนนผักหวาน หมู่ที� 7 

ตําบลแหลมทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.595 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,863,900

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 17,709,200

1 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที�ยวให้ยั�งยืน 17,709,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 17,709,200

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 9,628,500

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล 8,677,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,997,800

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,680,000

2 โครงการส่งเสริมการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานจังหวัดชัยภูมิ 950,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 950,700

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,798,000

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื�อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4,798,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,838,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 960,000

1. เครื�องสับย่อยหญ้า ขนาดเครื�องยนต์ต้นกําลัง ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า สับย่อยหญ้าขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 - 3.0 นิ�ว ความสามารถสับย่อยหญ้า 100 - 800 กิโลกรัม

ต่อชั�วโมง

20 เครื�อง 960,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 45,300,200

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 45,300,200

1 โครงการสร้างระบบเครือข่ายเฝ้าระวังกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 1,691,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,691,000

2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 25,444,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 25,444,900

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสํานักสงฆ์สวนป่าเรไร บ้านร้านหญ้า หมู่ที� 4  ตําบล

หนองโดน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.470  กิโลเมตร

1 สายทาง 969,200

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโนนสําราญ บ้านโนนป่าชาด หมู่ที� 10  

ตําบลหนองฉิม อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  

ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 992,800

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเกาะกลาง บ้านฉิมริมบึง หมู่ที� 13

ตําบลหนองฉิม อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,116,900
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4. ก่อสร้างรางระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที� 8 ตําบลรังงาม 

อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 589,800

5. ซ่อมแซมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรุ่งเรืองศรี หน้าโรงงานชัยภูมิพลาสติก 

หมู่ที� 17 ตําบลบ้านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 196,200

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านหนองแซง ตําบลบ้านแก้ง อําเภอ

ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.370 กิโลเมตร

1 สายทาง 784,800

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัดป่าวีรญาณมงคล หมู่ที� 8 ตําบลบ้านเพชร 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.837 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,452,500

8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางเม้ง ถึงบ้านซับพระไวย์ หมู่ที� 3 

ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.255 กิโลเมตร

1 สายทาง 966,000

9. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที� 4 

ถึงบ้านสร้างแว้ หมู่ที� 5 ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.664 กิโลเมตร

1 สายทาง 966,000

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแย้ หมู่ที� 9 ตําบลห้วยแย้ อําเภอหนองบัวระเหว

 จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.142 

กิโลเมตร

1 สายทาง 294,300

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแจ้งใหญ่ ตําบลห้วยแย้ อําเภอหนองบัวระ

เหว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.828

 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,966,900

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก บ้านเนินทราย หมู่ที� 9 ตําบลวังทอง อําเภอ

ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

ระยะทาง 0.635 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,922,800

13. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพรม หมู่ที� 4 ตําบลบ้านเป้า อําเภอเกษตร

สมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,642,200

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระโพนทองไปอ่างเก็บนํ�าช่องพันลํา 

หมู่ที� 4 ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.760 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,857,000

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที� 1 ตําบลท่ามะไฟหวาน อําเภอ

แก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 699,500

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ตําบลซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่ 

จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

ระยะทาง 0.969 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,452,500

17. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที� 2 ตําบลท่ากูบ สายโป่งเกตุ-ไปร้านหญ้า อําเภอซับ

ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

1 สายทาง 222,200

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสง่า ถึงบ้านโคกมน ตําบลห้วยไร่ 

อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร ระยะทาง 0.725 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,992,400
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19. วางท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพัก สายบ้านนางสํารอง ต่อชีพ ถึง

บ้านนายสมบูรณ์  ต่อโชติ หมู่ที� 3 ตําบลโคกมั�งงอย อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 114,800

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะฮาดน้อย หมู่ที� 1 ตําบลกะฮาด 

อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 490,500

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที� 4 ตําบลโพนทอง 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 

0.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,755,600

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื�อยกระดับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนจังหวัดชัยภูมิ 1,235,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,235,000

4 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท 16,929,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,929,300

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที� 1 ตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัด

ชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะทาง 0.610 กิโลเมตร

1 สายทาง 888,700

2. ปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย Asphaltic Concrete บ้านโนนพันชาติหมู่ที�

 7 และบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที� 2 ตําบลหนองบัวใหญ่ อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,177,200

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที� 8 ตําบลโคกเริงรมย์ 

อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 

0.50 เมตร ระยะทาง 0.426 กิโลเมตร

1 สายทาง 818,300

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที� 13 ตําบลโคกสะอาด 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

ระยะทาง 0.205 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,603,200

5. ก่อสร้างทางระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ที� 13 ตําบลหนองบัวแดง 

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 1,916,800

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางกลาง หมู่ที� 11 ตําบลห้วยแย้ 

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร

1 สายทาง 196,200

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากบ้านนายประหยัด คําพิมพา หมู่ที� 1  

ถึงบ้านนาเกาะ หมู่ที� 7  ตําบลทุ่งนาเลา อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 

เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.525  กิโลเมตร

1 สายทาง 1,581,400

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากนํ�าพุหินลาด ถึงบ้านนายหวอย ต่ออํานาจหมู่ที�

 6 ตําบลทุ่งนาเลา อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,493,100

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะไฟพัฒนา หมู่ที� 11 ตําบลท่ามะไฟหวาน อําเภอ

แก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 814,200

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 1 ถึงหมู่ที� 12 ตําบลท่ากูบ อําเภอซับใหญ่ 

จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ระยะทาง 

0.534 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,373,400
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11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที� 1 ถึงบ้านโคกสง่า ตําบลห้วยไร่  

อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 

0.25 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 3,433,400

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกคึม หมู่ที� 3 ตําบลโคกเพชรพัฒนา  

อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 

0.50 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 946,700

13. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหิน ถึงดอนมะเกลือ หมู่ที� 4 ตําบลบ้านเต่า 

อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.283 กิโลเมตร

1 สายทาง 686,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 25,231,800

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 19,373,800

1 โครงการชัยภูมิ เมืองสะอาด ชาญฉลาดคัดแยกขยะ 949,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 949,800

2 โครงการพัฒนาระบบส่งนํ�าและบริหารจัดการนํ�าเพื�อป้องกันนํ�าท่วม -นํ�าแล้ง จังหวัดชัยภูมิ 18,424,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 18,424,000

1. ก่อสร้างฝายหินทิ�งในลํานํ�าชี บ้านโคกแพงพวย ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 8,820,000

2. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองดู่ บ้านห้วยยาง หมู่ที� 9 ตําบลรังงาม 

อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 588,000

3. ก่อสร้างฝายนํ�าลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที� 2 ตําบลสระพัง 

อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 294,000

4. ก่อสร้างฝายกั�นนํ�าลํานํ�าเชิญ บ้านถนนกลาง หมู่ที� 7 ตําบลสระพัง อําเภอบ้านแท่น จังหวัด

ชัยภูมิ

1 แห่ง 588,000

5. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�าลํานํ�าเชิญ บริเวณใต้ฝายนํ�าล้น หมู่ที� 7 ตําบลบ้านแท่น 

อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 1,960,000

6. ก่อสร้างฝายหินทิ�งลํานํ�าเชิญ หมู่ที� 13 และหมู่ที� 15 ตําบลบ้านแท่น อําเภอบ้านแท่น จังหวัด

ชัยภูมิ

1 แห่ง 2,940,000

7. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลําห้วยรวก บ้านบุฝ้าย หมู่ที� 3 ตําบลรังงาม อําเภอ

เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 588,000

8. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลํานํ�าเจา บ้านโนนม่วง หมู่ที� 5 ตําบลเจาทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด

ชัยภูมิ

1 แห่ง 1,862,000

9. ก่อสร้างฝายเก็บกักนํ�าเพื�อการเกษตร บ้านโพนทอง หมู่ที� 12 ตําบลโพนทอง 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 784,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,875,000

1 โครงการป้องกันนํ�าท่วมจังหวัดชัยภูมิ บ้านขี�เหล็กใหญ่ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ

4,875,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,875,000

1. ขุดลอกหนองเบน บ้านขี�เหล็กใหญ่ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 147,360 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

3 ควบคุมมลพิษ 983,000
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1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ 983,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 983,000

1. ก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ บ้านซับพระไวย์ หมู่ที� 6 ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 983,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 804,900

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 804,900

1 โครงการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดชัยภูมิ 804,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 804,900

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดอํานาจเจริญ 209,942,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 163,399,100

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 125,515,100

1 โครงการเก็บกักนํ�าและกระจายนํ�าเพื�อการเกษตร 43,875,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 43,875,000

1. งานพัฒนาแหล่งนํ�าห้วยกําพร้าพร้อมระบบกระจายนํ�า บ้านหัวดอน ตําบลไม้กลอน อําเภอ

พนา

1 แห่ง 4,680,000

2. ขยายเขตพื�นที�ส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าบ้านฤกษ์อุดม ตําบลลือ อําเภอปทุมราชวงศา 1 แห่ง 6,825,000

3. ขยายเขตพื�นที�สถานีสูบนํ�าบ้านอีเก้ง ตําบลพระเหลา อําเภอพนา 1 แห่ง 6,922,500

4. งานพัฒนาแหล่งนํ�าห้วยยางพร้อมระบบกระจายนํ�า บ้านคํางูเหลือม ตําบลโนนโพธิ�  อําเภอ

เมืองอํานาจเจริญ

1 แห่ง 6,825,000

5. งานพัฒนาแหล่งนํ�าห้วยไหตอนบนพร้อมระบบกระจายนํ�า บ้านหนองหลุมพุก ตําบลลือ 

อําเภอปทุมราชวงศา

1 แห่ง 3,997,500

6. ขยายเขตพื�นที�สถานีสูบนํ�าบ้านดงสวาง ตําบลโนนโพธิ� อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 1 แห่ง 4,095,000

7. ขยายเขตพื�นที�สถานีสูบนํ�าบ้านก่อ ตําบลดอนเมย อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 1 แห่ง 4,680,000

8. งานพัฒนาแหล่งนํ�าห้วยปลาแดกพร้อมระบบกระจายนํ�า บ้านโคกค่าย ตําบลไก่คํา อําเภอ

เมืองอํานาจเจริญ

1 แห่ง 5,850,000

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 26,124,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 26,004,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 120,000

1. เครื�องสีข้าวขนาดเล็ก 1 แรงม้า 3 เครื�อง 60,000

2. เครื�องชั�ง ขนาด 500 กิโลกรัม (ดิจิตอล) 5 เครื�อง 60,000

3 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน 55,516,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 55,516,000

1. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ .3002 แยก ทล.202 - 

อําเภอเสนางคนิคม ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,592,000
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2. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ .3006 แยก ทล.202 - 

อําเภอชานุมาน ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร

1 สายทาง 15,378,700

3. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล .2034 (กม.45+600) - บ้าน

หนองไฮ อําเภอชานุมาน ผิวทางกว้าง 5.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 3.160 กิโลเมตร

1 สายทาง 15,021,300

4. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล .2134 (กม.21+885) - 

บ้านสว่างใต้ อําเภอปทุมราชวงศา ผิวทางกว้าง 5.00-8.00 เมตร 

ระยะทาง 2.860 กิโลเมตร

1 สายทาง 13,524,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 20,464,000

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ�งเมือง ระยะที� 2 9,948,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,948,000

1. ปรับปรุงทางเท้า ลานกิจกรรม และภูมิทัศน์บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ�งเมือง 1 แห่ง 9,948,000

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว อําเภอชานุมาน 10,516,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,516,000

1. ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กแม่นํ�าโขงแก่งคันสูง หมู่ 3 ตําบลโคกสาร 

อําเภอชานุมาน

1 สายทาง 3,531,600

2. ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งคันสูงเลียบแม่นํ�าโขง หมู่ 3 ตําบลโคกสาร อําเภอ

ชานุมาน

1 สายทาง 4,021,800

3. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเพื�อส่งเสริมแหล่งท่องเที�ยวแก่งหินขัน-แก่งส่องใหญ่ หมู่4 

ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน

1 สายทาง 2,962,600

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 9,545,600

1 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9,545,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,545,600

4 พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 7,874,400

1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน 1,100,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 100,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,000,000

2 โครงการพัฒนาภูมิปัญญา OTOP สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4,732,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,732,700

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยวอ่างเก็บนํ�าห้วยสีโท 2,041,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,041,700

1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนเข้าสู่อ่างเก็บนํ�าห้วยสีโท ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง 2,041,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 14,946,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 14,946,000

1 โครงการประชาชนพึ�งตนเองด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ�น

13,796,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,796,000

1. ชุดโต๊ะประชุมเล็ก 12 ที�นั�ง 1 ชุด 60,000
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2. โต๊ะสํานักงาน 4 ตัว 24,000

3. เก้าอี�สํานักงาน 6 ตัว 21,000

4. จอภาพใหญ่พร้อมติดตั�ง 1 ชุด 12,000

5. จอภาพเล็กพร้อมขาตั�ง 1 ชุด 5,500

6. ชุดโต๊ะรับแขกสําหรับผู้รอรับบริการ 5 ชุด 125,000

7. เก้าอี�เลคเชอร์ 30 ชุด 105,000

8. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตัว 9,000

9. เก้าอี�สําหรับห้องประชุม 80 ตัว 280,000

10. โต๊ะพับหน้าขาว 10 ตัว 29,000

11. ตู้ล็อคเกอร์  18 ประตู 3 หลัง 57,000

12. ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู 2 หลัง 26,000

13. ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ�นชัก 2 หลัง 10,000

14. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ�นชัก 2 หลัง 10,000

15. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย 1 หลัง 11,796,000

16. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 2 ชุด 50,000

17. คอมพิวเตอร์ PC 2 ชุด 40,000

18. เครื�องปริ�นเตอร์สี 1 เครื�อง 4,500

19. เครื�องโปรเจคเตอร์ใหญ่ 1 เครื�อง 25,000

20. เครื�องโปรเจคเตอร์เล็ก 1 เครื�อง 17,000

21. เครื�องเสียงชุดใหญ่ 1 ชุด 60,000

22. เครื�องเสียงชุดเล็ก 1 ชุด 30,000

2 โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษาเพื�อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับเด็กพิการ

และเด็กด้อยโอกาส

1,150,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,010,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 140,000

1. เครื�องปริ�นเตอร์ 7 ชุด 17,500

2. คอมพิวเตอร์ PC 7 ชุด 112,000

3. ชุดโต๊ะเก้าอี�สํานักงาน 7 ชุด 10,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 23,597,000

1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 23,597,000

1 โครงการบริหารจัดการนํ�าอย่างบูรณาการเพื�อแก้ปัญหาภัยแล้ง 18,720,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 18,720,000

1. พัฒนาแหล่งนํ�าห้วยพระเหลา ตําบลโนนงาม อําเภอปทุมราชวงศา 1 แห่ง 8,775,000

2. ก่อสร้างทํานบชั�วคราว กว้าง 4 เมตร สูง 1.5-2 เมตร 50 แห่ง 5,070,000

3. ก่อสร้างระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร 5 4,875,000

2 โครงการก่อสร้างระบบรางระบายนํ�าเพื�อแก้ไขปัญหานํ�าท่วม 4,877,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,877,000

1. ก่อสร้างระบบระบายนํ�าท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 270 เมตร 1 แห่ง 4,877,000
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ผลผลิต:การบริหารจัดการ 8,000,000

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 8,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,000,000

จังหวัดศรีสะเกษ 299,279,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,972,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 124,614,900

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 124,614,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 124,614,900

1. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเค็ง หมู่ที�6 ไป วัดป่าบ้านโนนเค็ง ตําบลหนองไฮ  

อําเภออุทุมพรพิสัย กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 730 เมตร หรือพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,471,500

2. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านบิง -บ้านโนนดั�ง หมู่ที�7 - บ้านห้วยฆ้อง หมู่ที�2 

ตําบลพิมายเหนือ อําเภอปรางค์กู่ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.170 กิโลเมตร 

หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,943,000

3. ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกถนนสาย 2167 (ตราง - สวาย) ไป บ้านหนองนกทา 

หมู่ที� 9 ตําบลสมอ อําเภอปรางค์กู่ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตรหรือ

พื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

4. ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง หมู่ที� 3 – 9 บ้านเพียนาม ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัด

ศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 ระยะทาง 580 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 2,900 ตาราง

เมตร

1 แห่ง 1,863,900

5. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งระวี หมู่ที�12 ตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ กว้าง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

1 แห่ง 490,500

6. ซ่อมแซมลาดยางสายปรางค์กู่ - บ้านหนองระนาม หมู่ที�6 - บ้านกําแมด 

ตําบลหนองเชียงทูน รหัสสายทาง 2200 อําเภอปรางค์กู่ กว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 0.490 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,410 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

7. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลาข่อ หมู่ที� 4 ตําบลโพธิ� - บ้านหัวเหล่า หมู่ที� 6 ตําบลบก อําเภอ

โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 689 เมตร หรือพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 3,445 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

8. ซ่อมแซมลาดยางสายบ้านกระดึ ศรีผไทราษฎร์ กม .9-12 ตําบลกู่ อําเภอปรางค์กู่ 

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

1 แห่ง 1,962,000

9. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกู่ ตําบลกู่-บ้านหนองคู ตําบลดู่ อําเภอปรางค์กู่ 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 617 เมตร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

3,085 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

10. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปลาซิว หมู่ที� 1 - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที� 10 อําเภอเมืองจันทร์ 

จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง455 เมตร หรือพื�นที� คสล.

ไม่น้อยกว่า 2,225 ตารางเมตร

1 แห่ง 941,800
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11. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเวาะ หมู่ที� 5 ตําบลเหล่ากวาง -บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที� 6 

ตําบลเหล่ากวาง อําเภอโนนคูณ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 770 เมตร 

หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

12. ก่อสร้างถนน คลส.บ้านจานแสนคํา หมู่ที� 12 ตําบลหนองม้า - บ้านเดื�อ หมู่ที� 4 ตําบลผือ

ใหญ่ อําเภอโพธิ�ศรีสุวรรณ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 750 เมตรหรือพื�นที� ไม่

น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,719,000

13. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที� 3 ตําบลบุสูง บ้านเห็นอ้ม ตําบลโพนยาง อําเภอวัง

หิน กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.932  กม.

1 แห่ง 4,479,300

14. ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางการท่องเที�ยวเชิงเกษตร บ้านซําตารมย์ หมู่ที� 7 

ตําบลตระกาจ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 898 เมตร 

หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,592 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

15. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะแนง หมู่ที� 2 ตําบลจาน ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที� 12 ตําบล

จาน  อําเภอกันทรารมย์ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 840 เมตร 

หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

16. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงใหญ่ หมู่ที� 2 ตําบลหนองแวง ถึง บ้านเจี�ย หมู่ที� 2 ตําบลทาม

 อําเภอกันทรารมย์ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 770 เมตร 

หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

17. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขวา - บ้านละทาย ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย์ 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.110 กิโลเมตร

1 แห่ง 5,395,500

18. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระบาน ตําบลสําโรงตาเจ็น อําเภอขุขันธ์ - บ้านกฤษณา ตําบล

กฤษณา อําเภอขุขันธ์  กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.015 กิโลเมตร หรือพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 5,075 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,697,800

19. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมุ่ที� 7 ตําบลละเอาะ - บ้านโนนงาม หมู่ที� 4 

ตําบลรุ่งระวี อําเภอนํ�าเกลี�ยง จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 714 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,284 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,334,800

20. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแวด ม. 3 - บ้านละเอาะ ม. 1 ตําบลละเอาะ อ.นํ�าเกลี�ยง จังหวัด

ศรีสะเกษ กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม.

1 แห่ง 1,962,000

21. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที� 11 - หมู่ที� 8 บ้านโนนสมบูรณ์ 

ตําบลหนองกุง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 564 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า3,384

 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

22. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเชียสอน ตําบลหนองหว้า อําเภอเบญจลักษ์ กว้าง 5 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 510 เมตร

1 แห่ง 1,373,400

23. ขยายสะพานข้ามห้วยเสียวเข้าบ้านแดง อําเภอเบญจลักษ์จุดที� 1 ก่อสร้างสะพาน 

คสล. กว้าง 7 เมตร ระยะทาง 24 เมตร จุดที� 2 ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 7 เมตร 

ระยะทาง 24 เมตร

1 แห่ง 8,748,000

24. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงตาดทอง ตําบลโพธิ�ศรี บ้านหนองเพดาน ตําบลสมอ 

อําเภอปรางค์กู่ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือมีพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 981,000
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25. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที� 5 - บ้านหนองบวบ หมู่ที� 15 ตําบลโดด อําเภอ

โพธิ�ศรีสุวรรณ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,757 เมตร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 8,785

 ตารางเมตร

1 แห่ง 4,414,500

26. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผือ หมู่ที� 12 - หมู่ที� 9 บ้านตลาด ตําบลเสียว 

อําเภอโพธิ�ศรีสุวรรณ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,215 เมตร

1 แห่ง 3,430,600

27. ก่อสร้างสะพานคอนกรีต บ้านห้วย ตําบลห้วยตามอญ อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 2,705,100

28. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคอนกาม หมู่ที� 4 - บ้านเมืองแสน หมู่ที� 6 

ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมน้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 3,240 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร

1 แห่ง 8,567,100

29. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยางชุมน้อย - ค้อทอง หมู่ที� 8 ตําบลยางชุมน้อย 

อําเภอยางชุมน้อย กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 3,367,800

30. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยางชุมน้อย-บ้านจอมพระ หมู่ที�10 ตําบลยางชุมน้อย อําเภอ

ยางชุมน้อย กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 495 เมตร หรือพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,093,900

31. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยางชุมน้อย-บ้านโนนคูณ หมู่ที� 6 ตําบลยางชุมน้อย อําเภอ

ยางชุมน้อย กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,328 เมตร หรือมีพื�นที�

ไม่น้อยกว่า 7,968 ตารางเมตร

1 แห่ง 4,470,500

32. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที� 10 - บ้านนาทุ่งหมู่ที� 7 อําเภอห้วยทับทัน 

กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 564 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

3,384 ตารางเมตร

1 แห่ง 3,183,400

33. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบกพอก หมู่ที� 3 (สายคุ้มหนองหว้า-บ้านหนองฮะ) 

อําเภอห้วยทับทัน กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 455 เมตร

1 แห่ง 1,079,100

34. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอก หมู่ที� 5 - บ้านขามน้อย หมู่ที� 10 

ตําบลกล้วยกว้าง อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

 1,000 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,697,800

35. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไฮน้อย หมู่ที� 9 - บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ที� 4 ตําบล

ผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.311 

กิโลเมตร

1 แห่ง 3,531,600

36. ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน ทางนํ�า ร่องระบายนํ�า ถนนท่อทางข้าม ตําบลทุ่งไชย 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1.ซ่อมแซมผิวทางลาดยาง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.5 

กิโลเมตร 2.ขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 960 เมตร

1 แห่ง 2,403,500

37. ก่อสร้างสะพานห้ามห้วยชลัง บ้านกระแมด หมู่ที� 12 ตําบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กว้าง 4 เมตร ไม่มีทางเข้า ยาว 36 เมตร

1 แห่ง 2,537,000

38. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที� 4 ตําบลโนนสัง 

อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 966 เมตร 

หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,864 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง

1 แห่ง 1,961,100
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39. ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านสะแกสน -บ้านขาม หมู่ที� 7 ตําบลดู่ อําเภอปรางค์กู่

หมู่ที� 7 จังหวัดศรีสะเกษ ผิวทาง CAPE SEAL กว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 2.454 กิโลเมตร

1 แห่ง 5,886,000

40. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปื�อยเชื�อมบ้านเสมอใจ หมู่ที� 7 

ตําบลหนองคล้า - บ้านเปือย หมู่ที� 1 ตําบลพรหมสวัสดิ� จังหวัดนครสวรรค์ 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

6,500 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง

1 แห่ง 2,943,000

41. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสําราญ - เขต อบต.ดินแดง 

ตําบลดินแดง จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 860 เมตร 

หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร

1 แห่ง 2,452,500

42. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์ หมู่ที� 9 ตําบลปราสาทเยอ 

จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 145 เมตร 

หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,962,000

43. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้แก่น หมู่ที� 12 ตําบลสําโรงพลัน - 

บ้านตาติ�ง จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 775 เมตร 

หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,765,800

44. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยป่าม่วง หมู่ที� 8 ตําบลโนนปูน - 

เขต อบต.สุขสวัสดิ� ตําบลสุขสวัสดิ�  จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 345 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร

1 แห่ง 981,000

45. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 14 (เส้นกลางหมู่บ้าน) ตําบลบุสูง 

จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 332+2202 เมตร

1 แห่ง 1,236,100

46. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะวร หมู่ที� 12 – บ้านพะวร หมู่ที� 2 

ตําบลจานแสนไชย จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 612 เมตร

1 แห่ง 1,962,000

47. ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโคกพยอม หมู่ที� 4 - บ้านโพธิ�กระสังข์ หมู่ที� 2 

จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 1,962,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 3,357,600

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที�ยว 3,357,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,357,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 2,000,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,000,000

1 โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ก่อสร้างลานกีฬา บ้านโนนเย็น ม .11 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย กว้าง 20 ม. 

ยาว 52 ม. หนา .10 ม.

1 แห่ง 500,000

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา 1 แห่ง 1,500,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 138,551,800

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 138,551,800

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 138,551,800
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,990,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 134,561,700

1. หัวชุด Ammonia 1 ชุด 44,600

2. หัวชุด Nitrate 1 ชุด 45,000

3. ก่อสร้างทํานบดินกั�นลําห้วยสําราญ ประตูระบายนํ�าห้วยสําราญ ตําบลโพธิ� 

อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 133,910 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 23,854,400

4. แก้มลิงกุดนาแซง พร้อมอาคารประกอบ ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 9,627,200

5. ขุดลอกคลองตาเจียมเพื�อจัดทําโครงการแก้มลิงตามพระราชดําริฯ บ้านดู่ หมู่ที� 8 จังหวัด

ศรีสะเกษ ลึก 5 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 35,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,948,100

6. ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านกฤษณา หมู่ที� 1 และ บ้านพอก หมู่ที� 5 ตําบลกฤษณา 

จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร ยาว 4,750 เมตร ลึก 1.2 เมตร ปริมาณดินขุด 

16,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,657,500

7. ก่อสร้างรั�วลวดหนามล้อมพื�นที�สาธารณประโยชน์ 22 ไร่ บ้านละลาย หมู่ที� 1 

จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 600,000

8. ขุดลอก หนองนํ�าสาธารณะ ห้วยขี�กาก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที� 2 ตําบลหนองงูเหลือม

จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 15 เมตร ยาว 230 เมตร

1 แห่ง 487,500

9. ปรับปรุงบานประตูระบายนํ�า บ้านห้วย หมู่ที� 5 ตําบลสุขสวัสดิ� อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 1,160,300

10. ขุดลอกห้วยเสียว(ส่วนย่อยคลองหางหนู) บ้านหนองตอ - บ้านหนองกกยูง 

หมู่ที� 13 - 10 ตําบลโดด จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 25 เมตร ยาว 3,500 ลึก 1.8 เมตร

1 แห่ง 2,925,000

11. ขุดลอกหนองกระเดา บ้านซาดโง ตําบลโจดม่วง อําเภอศิลาลาด กว้าง 50 เมตร 

ยาว 180 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 31,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,855,500

12. ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สห้วยไผ่ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที�11 ตําบลหนองหว้า 

อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ Box Convert ขนาดกว้าง 2.1 เมตร 

ลึก 2.1 เมตร ผิวจราจร 8 เมตร 2 ช่อง

1 แห่ง 486,000

13. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าเพื�อการเกษตร หมู่ที� 1-หมู่ที� 10 ตําบลคูซอด กว้าง 0.4 เมตร 

ยาว 0.4 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 7,500 เมตร

1 แห่ง 1,950,000

14. งานขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านขนวน ตําบลซํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 4,791,200

15. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม บ้านขนุน หมู่ที� 15 ตําบลโสน จังหวัดศรีสะเกษ 

Box Convert ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 2.7 เมตร ยาว  6.0 เมตร

1 แห่ง 781,500

16. ขุดลอกหนองไทร หมู่ที� 2 ตําบลปรือใหญ่ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ปากบน 4,536 ตารางเมตร ปากล่าง 3,408 ตารางเมตร ลึก 3 เมตร

1 แห่ง 975,000

17. ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านศาลา ตําบลบุสง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 8,607,300

18. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม บ้านโนนสว่าง  หมู่ที� 16 ตําบลโสน จังหวัดศรีสะเกษ 

Box Convert ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก   2.7 เมตร ยาว 6.0 เมตร

1 แห่ง 781,500
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19. ก่อสร้างคันคูกั�นนํ�าจากหนองหล่ม หมู่ที� 7- ชุมชนบ้านหาดใหม่พัฒนา หมู่ที� 14  ตําบล

เป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 6,980,100

20. งานขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านไฮน้อย ตําบลซํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 4,792,200

21. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม บ้านศรีอุดม หมู่ที� 5 ตําบลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

Box Convert ขนาดกว้าง 2.7 เมตร ลึก 2.7 เมตร ยาว 8.0 เมตร

1 แห่ง 515,200

22. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม บ้านกวางขาว  หมู่ที� 7 ตําบลนิคมพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ Box 

Convert ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 6 เมตร 2 ช่อง

1 แห่ง 515,200

23. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมพร้อมแผงกั�น บ้านทะลุโนนม่วง หมู่ที� 5 ตําบลสําโรงตาเจ็น 

จังหวัดศรีสะเกษBox Convert ขนาดกว้าง  2.1 เมตร ลึก 2.1 เมตรยาว 8.0 เเมตร

1 แห่ง 392,700

24. ขุดลอกห้วยตาเสก ตําบลละทาย อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 5,752,500

25. ซ่อมแซมฝายบ้านหลุบ ตําบลซํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 4,780,500

26. ปรับปรุงอาคารระบายนํ�าล้นอ่างเก็บนํ�าห้วยปูน ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมขุดลอก

1 แห่ง 8,640,500

27. ขุดลอกห้วยครก ตําบลยางชุมใหญ่ อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 4,791,200

28. ปรับปรุงฝายบ้านยางกุด ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย

1 แห่ง 9,609,600

29. ปรับปรุงฝายห้วยธะนังพร้อมขุดลอก ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษณ์

จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 272,540 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 14,273,100

30. เพิ�มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ�าอ่างเก็บนํ�าหนองสอางค์ ตําบลห้วยเหนือ อําเภอขุขันธ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 9,469,200

31. ขุดลอกหนองพันสร้าง บ้านซาดโง ตําบลโจดม่วง จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 65 เมตร ยาว 70

 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,073,500

32. ก่อสร้างท่อเหลี�ยม (บล๊อกคอนเวิร์ด) บ้านกอก (หนองทัพ) หมู่ที� 13 ตําบลไพรบึง อําเภอ

ไพรบึง ชนิด 2 ช่องทาง กว้าง 2.4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.4 เมตร

1 แห่ง 398,600

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 20,754,700

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 13,999,700

1 โครงการเสริมสร้างระบบรักษาความเรียบร้อย 13,999,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,999,700

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 6,755,000

1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน 6,755,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,855,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,900,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000
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จังหวัดยโสธร 248,899,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 135,975,300

1 พัฒนาการตลาดการค้า และการลงทุน 37,302,600

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 8,889,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,612,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,277,000

1. ตู้เขี�ยเชื�อพร้อมขาตั�ง หลอดไฟส่องสว่างและหลอดฆ่าเชื�อ 2 ตู้ 14,600

2. หม้อนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าแบบใช้ไฟฟ้า 2 ใบ 84,000

3. ตู้เหล็ก 4 ตู้ 22,000

4. กล้องจุลทรรศน์ 2 เครื�อง 77,000

5. โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี� 2 ชุด 11,000

6. เครื�องปรับอากาศขนาดไม่ตํ�ากว่า 9,000 บีทียู 2 เครื�อง 32,000

7. เครื�องปรับอากาศขนาดไม่ตํ�ากว่า 12,000 บีทียู 4 เครื�อง 72,000

8. ตู้เย็นขนาดไม่ตํ�ากว่า 13 คิวบิกฟุต 2 หลัง 38,000

9. ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 2 หลัง 53,000

10. เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่ตํ�ากว่า 3,500 ANST Lumens 2 เครื�อง 78,000

11. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ�ว 2 จอ 19,800

12. เครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื�อง 42,000

13. ชุดเครื�องเสียงเคลื�อนที� 2 เครื�อง 54,000

14. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 2 เครื�อง 10,200

15. อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 2 เครื�อง 12,000

16. ก่อสร้างอาคารผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ ขนาด 8x11 เมตร พร้อมห้องนํ�าและโกดังเก็บ

วัสดุ ขนาด 4x8 เมตร

2 หลัง 1,657,400

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย 12,990,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,990,200

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอม

มะลิปลอดภัย

11,982,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 392,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,590,000

1. เครื�องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก 34 เครื�อง 2,550,000

2. เครื�องผนึกสุญญากาศขนาดใหญ่ 34 เครื�อง 2,040,000

3. ก่อสร้างฉางเอนกประสงค์ ขนาด 15x15 เมตร 2 หลัง 3,000,000

4. ก่อสร้างลานตากขนาด 1,600 ตารางเมตร 2 ลาน 1,800,000

5. ก่อสร้างฉาง ขนาด 500 ตัน 1 หลัง 2,200,000

4 โครงการเพิ�มศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย 3,440,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,440,700

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 98,672,700
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1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวและโครงสร้างพื�นฐานสนับสนุนการท่องเที�ยว 

และการค้าการลงทุน

93,230,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 93,230,500

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดงเมืองเตย ตําบลสงเปือย อําเภอคําเขื�อนแก้ว 

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 1,000,000

2. ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ ตําบลสงเปือย อําเภอคําเขื�อนแก้ว 1 หลัง 1,966,000

3. ก่อสร้างอาคารจุดบริการนักท่องเที�ยว แหล่งท่องเที�ยวตํานานบุญบั�งไฟ ตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองยโสธร

1 หลัง 1,474,500

4. ก่อสร้างห้องนํ�าบริการนักท่องเที�ยว แหล่งท่องเที�ยวตํานานบุญบั�งไฟ ตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองยโสธร

10 ห้อง 500,000

5. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านลุมพุก - บ้านศรีฐาน ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื�อนแก้ว  

จังหวัดยโสธร

1 สายทาง 9,613,800

6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกกลาง - บ้านหนองคูน้อย ตําบลนํ�าคํา 

อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,613,800

7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีแก้ว - บ้านท่าศิลา ตําบลศรีแก้ว อําเภอเลิงนกทา จังหวัด

ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,613,800

8. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเหมือด - บ้านผือฮี ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัด

ยโสธร ระยะทาง 2 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,613,800

9. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคําผักกูด - บ้านคําหัวคู ตําบลหนองแหน อําเภอกุดชุม  

จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,613,800

10. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านดู่ลาด - บ้านนาเวียง ตําบลดู่ลาด อําเภอทรายมูล  จังหวัด

ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,613,800

11. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโพนงาม - บ้านศรีชุมพล ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม  

จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,613,800

12. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีฐาน - บ้านกุดสําโรง ตําบลศรีฐาน อําเภอป่าติ�ว  

จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,613,800

13. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายถนนแจ้งสนิท - บ้านดงบัง ตําบลหนองคู อําเภอเมืองยโสธร  

จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร

1 แห่ง 6,572,700

14. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยกชยางกูร - ภูถํ�าพระ ตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา  

จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 4,806,900

2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีอีสานสืบสานตํานานสู่การท่องเที�ยวยโสธร 5,442,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,442,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 34,226,100

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 34,226,100

1 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 7,937,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,937,400

2 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 26,288,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,853,700
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 20,435,000

1. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองเรือ หมู่ที� 1 ตําบลหนองเรือ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 400,000

2. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านห้องข่า หมู่ที� 14 ตําบลนํ�าคําใหญ่  อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 350,000

3. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสําราญ หมู่ที� 2  ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 300,000

4. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกมนัส หมู่ที� 9 ตําบลขั�นไดใหญ่ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 150,000

5. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านช่องเม็ก หมู่ที� 4 ตําบลบุ่งค้า อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 320,000

6. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านบุ่งค้า หมู่ที� 1 ตําบลบุ่งค้า อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 350,000

7. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองโสน หมู่ที� 10 ตําบลสวาท อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 505,000

8. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนหนองผือ หมู่ที� 2 ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 300,000

9. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโสกนํ�าใส หมู่ที� 7 ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 505,000

10. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านคําผักหนาม หมู่ที� 8 ตําบลหนองแหน อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 150,000

11. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านกุดชุม หมู่ที� 17 ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 150,000

12. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองแก หมู่ที� 7 ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 500,000

13. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหัวนา หมู่ที� 6 ตําบลห้วยแก้ง อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 480,000

14. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสร้างแต้ หมู่ที� 8 ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 350,000

15. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านลุมพุก หมู่ที� 2 ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื�อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 300,000

16. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านแหล่งหนู หมู่ที� 7 ตําบลดงเจริญ อําเภอคําเขื�อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 300,000

17. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงเจริญ หมู่ที� 3 ตําบลดงเจริญ อําเภอคําเขื�อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 600,000

18. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหล่าไฮ หมู่ที� 2 ตําบลเหล่าไฮ อําเภอคําเขื�อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 200,000

19. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านกู่จาน หมู่ที� 1,2 ตําบลกู่จาน อําเภอคําเขื�อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 500,000

20. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านกระจาย หมู่ที� 13 ตําบลกระจาย อําเภอป่าติ�ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 500,000

21. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านตูม หมู่ที� 2 ตําบลกุดนํ�าใส อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 800,000

22. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านฟ้าห่วน หมู่ที� 2 ตําบลฟ้าห่วน อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 900,000

23. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที� 3 ตําบลม่วง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 600,000

24. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกยาว หมู่ที� 8 ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 340,000

25. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนสนาม หมู่ที� 8 ตําบลดู่ลาด อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 150,000

26. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองหิน หมู่ที� 1 ตําบลหนองหิน อําเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 700,000

27. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองไร่ หมู่ที� 4 ตําบลสิงห์ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 350,000

28. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านวังแคน หมู่ที� 10 ตําบลนํ�าคําใหญ่ อําเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 150,000

29. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสะเดา หมู่ที� 6 ตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 250,000

30. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาแก (ทางไปปลาอีด) หมู่ที� 1 ตําบลนาแก อําเภอคําเขื�อนแก้ว จังหวัด

ยโสธร

1 แห่ง 1,050,000

31. ขยายไฟฟ้าบ้านนาแก (หน้า อบต.) หมู่ที� 1 ตําบลนาแก อําเภอคําเขื�อนแก้ว 

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 105,000
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32. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหล่าป่าไผ่ หมู่ที� 2 ตําบลโนนเปือย อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 850,000

33. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านทองสัมฤทธิ� หมู่ที� 15 ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 650,000

34. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนหนองผือ หมู่ที� 2 ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 600,000

35. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านคําก้าว (เจ้าเสด็จ) หมู่ที� 4 ตําบลห้วยแก้ง อําเภอกุดชุม

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 800,000

36. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองสระพัง หมู่ที� 3 ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 400,000

37. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านทรายมูล หมู่ที� 4 ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 130,000

38. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสร้างมิ�ง หมู่ที� 1 ตําบลสร้างมิ�ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 500,000

39. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านศรีฐาน (คุ้มโรงนุ่นทุ่งนา) หมู่ที� 1 ตําบลศรีฐาน อําเภอป่าติ�ว  จังหวัด

ยโสธร

1 แห่ง 200,000

40. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที� 8 ตําบลเขื�องคํา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 1,100,000

41. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านคําไหล หมู่ที� 13 ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 1,100,000

42. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านแสนสําราญ หมู่ที� 13 ตําบลโนนเปือย อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 1,500,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 59,535,600

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 7,860,600

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 7,860,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,217,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,643,500

1. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน 246 แห่ง 1,230,000

2. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร 30 แห่ง 750,000

3. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบถาวร 20 แห่ง 1,000,000

4. ก่อสร้างแนวกันไฟ พื�นที�ตําบลศรีแก้ว อําเภอเลิงนกทา และตําบลหนองแหน 

อําเภอกุดชุม

20 กิโลเมตร 102,800

5. ปลูกป่า (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) พื�นที�ตําบลค้อเหนือ อําเภอเมืองยโสธร 112 ไร่ 1,560,700

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 51,675,000

1 โครงการการบริหารจัดการนํ�าแบบบูรณาการ 51,675,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 51,675,000

1. ขุดลอกเหมืองแข้  บ้านนาคํา  ตําบลนาคํา  อําเภอคําเขื�อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 1,950,000

2. ขุดลอกอ่างฯ หนองไหล บ้านใหม่ชมภู ตําบลส้มผ่อ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 1,950,000

3. ขุดลอกห้วยโพง พร้อมอาคารประกอบ บ้านทุ่งเศรษฐี ตําบลส้มผ่อ อําเภอไทยเจริญ 

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 4,875,000

4. แก้มลิงกุดนํ�าจั�น พร้อมอาคารประกอบ บ้านม่วงอ่อน ตําบลดู่ทุ่ง อําเภอเมืองยโสธร  

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 5,850,000

5. แก้มลิงลําเซบายพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดมะฮง ตําบลกุดแห่ อําเภอเลิงนกทา จังหวัด

ยโสธร

1 แห่ง 3,900,000

6. แก้มลิงลําเซบายพร้อมอาคารประกอบ บ้านสร้างมิ�ง ตําบลสร้างมิ�ง อําเภอเลิงนกทา  

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 3,900,000
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7. ฟื�นฟูแก้มลิงหนองปลาปึ�ง บ้านหัวแดง ตําบลพระเสาร์ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 4,875,000

8. แก้มลิงห้วยพันหม พร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดกุง ตําบลกุดกุง อําเภอคําเขื�อนแก้ว 

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 5,850,000

9. แก้มลิงห้วยทรพี พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเหี�ย ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัด

ยโสธร

1 แห่ง 6,825,000

10. แก้มลิงหนองเบ็น-กุดกุง พร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดกุง ตําบลกุดกุง 

อําเภอคําเขื�อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 7,800,000

11. ต่อขยายคลองส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า บ้านดอนขะยอม ตําบลสงเปือย 

อําเภอคําเขื�อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 3,900,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 10,162,500

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 10,162,500

1 โครงการดูแลรักษาความสงบสุขและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 10,162,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,022,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,140,000

1. กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ 16 ชุด 1,700,000

2. เครื�องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ 22 เครื�อง 440,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดอุบลราชธานี 296,403,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 240,281,700

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 156,595,000

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและนํ�าท่วม 17,269,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,269,200

1. ขุดลอกห้วยเหมืองบ้าน บ้านนาใต้ หมู่ที� 9 ตําบลกระโสบ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี กว้าง 130.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 75,670.19 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,354,000

2. ขุดลอกร่องคิแลน บ้านนาคําภูฮี หมู่ 7 ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง 

จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,250.00 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,043,300

3. ขุดลอกหนองแบน บ้านบากนาเจริญ หมู่ที� 8 ตําบลแพงใหญ่ อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัด

อุบลราชธานี กว้าง 26.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,200.00 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

4. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยลําพิน บ้านนาหินโหง่น หมู่ที� 9 ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล จังหวัด

อุบลราชธานี กว้าง 50.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,000.00 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 922,400
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5. ขุดลอกหนองสมิง บ้านห่องแดง หมู่ที� 11 ตําบลนาคาย อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

กว้าง 100.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 40,000.00 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,310,400

6. ขุดลอกร่องแสง หมู่ที� 1,2,3,4,5,6 ตําบลคําขวาง อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร ลึก 2.70 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,200.00 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,938,300

7. ก่อสร้างปรับปรุงหนองนํ�าทุ่งเทิง บ้านทุ่งเทิง หมู่ที� 1 ตําบลทุ่งเทิง อําเภอเดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120,522.00 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 6,750,800

2 โครงการพัฒนาเส้นทางเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยว สายแยก ทล .2383 - บ้านโนนรัง - 

บ้านจิกดู่ อําเภอเขื�องใน

30,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 30,000,000

1. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางโดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย 

แยก ทล. 2383 - บ้านโนนรัง - บ้านจิกดู่ อําเภอเขื�องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ระยะทาง 9.133 กิโลเมตร

1 สายทาง 30,000,000

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐาน (ถนน) เข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว 19,450,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,450,000

1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง อบ .4090 แยก ทล.2112 อําเภอโพธิ�ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 

ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,490,000

2. ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างกิ�งเดียว เสาสูง 9 เมตร พร้อมขยายเขตติดตั�งหม้อแปลง 76 ต้น 4,960,000

4 โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าโรงเรียนเพียงหลวง 12 บ้านท่าล้ง ตําบลห้วยไผ่ อ.โขงเจียม 9,672,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,672,300

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เข้าโรงเรียนเพียงหลวง 12 บ้านท่าล้ง 

ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.570 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,672,300

5 โครการพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน 31,903,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 31,903,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งโพธิ� หมู่ที� 1 (สายหนองกุง - ท่าหลักป้าย) ตําบล

ไร่ใต้ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 

727.00 เมตร

1 สายทาง 1,960,100

2. ก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง (สายคําเม็ก - นาแก) พร้อมวางท่อระบายนํ�า บ้านไร่โดม หมู่ที� 

9 ตําบลไร่ใต้ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ดินคันทางกว้าง 6.00 เมตรดินคันทาง

หนา 0.50 เมตร ลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.25 เมตร 

ระยะทาง 5,000.00 เมตร

1 สายทาง 1,968,100

3. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที� 4 - หมู่ที� 10 ตําบลเซเป็ด อําเภอตระการพืชผล 

จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 5,000.00 เมตร

1 สายทาง 663,000
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4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเซเป็ด หมู่ที� 2 - บ้านทุ่งมั�ง หมู่ที� 9 ตําบลเซเป็ด

อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 975.00 เมตร

1 สายทาง 1,952,200

5. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 1 บ้านหนองฮาง ตําบลหนองฮาง 

อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 780.00 เมตร

1 สายทาง 2,415,000

6. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องตาอู บ้านเจริญพัฒนา หมู่ที� 

11 ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 589,800

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที� 7 - บ้านหนองแต้ หมู่ที� 9 

ตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 715.00 เมตร

1 สายทาง 1,952,200

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโนนม่วง บ้านยางกะเดา หมู่ที� 2 

ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร

1 สายทาง 2,261,300

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที� 2 - บ้านหนองดินจี� หมู่ที� 5

ตําบลแพงใหญ่ อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร 

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร

1 สายทาง 1,966,000

10. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี�ยม บ้านหนองเมือง หมู่ที� 11 

ตําบลพังเคน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 1.80 x 1.80 x 6.00 เมตร

1 แห่ง 393,200

11. ก่อสร้างท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี�ยม บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที� 14  

ตําบลพังเคน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 1.50 x 1.50 x 6.00 เมตร

1 แห่ง 196,600

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํ�า บ้านไทยถาวร หมู่ที� 14 - บ้าน

บัวเทิง หมู่ที� 4 ตําบลท่าช้าง อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 485.00 เมตร

1 สายทาง 1,019,000

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขอน หมู่ที� 8 - บ้านอิสานเศรษฐกิจ ตําบล

ขี�เหล็ก อําเภอนํ�าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 

1,000.00 เมตร

1 สายทาง 2,550,600

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองเชือก หมู่ที� 3 ตําบลเจียด 

อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 400.00 เมตร

1 สายทาง 1,050,700

15.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ�เมือง หมู่ที� 9 ตําบลนาแวง อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร

1 สายทาง 2,321,100

16. ปรับปรุงตลาดชุมชน ตําบลโคกชําแระ อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 1,269,000

17. ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์อําเภอทุ่งศรีอุดม หมู่ที� 1 ตําบลโคกชําแระ 

อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 437,000

18. ปรับปรุงไฟส่องสว่างถนนศูนย์ราชการ หมู่ที� 1 ตําบลโคกชําแระ อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี

1 แห่ง 197,000
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19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที� 4 - บ้านแดนเกษม หมู่ที� 13 ตําบล

สระสมิง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 

830.00 เมตร

1 สายทาง 1,597,100

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเห็นอ้ม หมู่ที� 15 - บ้านแสนคํา หมู่ที� 6 ตําบล

สระสมิง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 

496.00 เมตร

1 สายทาง 1,200,800

21. ยกระดับถนนดินลูกรังและลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัดปรับแต่งเรียบ บ้านหินลาด 

หมู่ที� 3 ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ยกระดับถมดิน สูง 1.50 เมตร กว้าง

 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ 

หนา 0.20 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,000.00 เมตร

1 สายทาง 658,900

22. ยกระดับถนนดินลูกรังและลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัดปรับแต่งเรียบ บ้านนาเรือง 

หมู่ที� 1 ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ยกระดับถมดินถนนลูกรัง 

สูง 1.50 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4,000.00 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกรด

ปรับแต่งเรียบ หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4,000.00 เมตร

1 สายทาง 660,000

23. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านม่วง หมู่ที� 5 ตําบลนาส่วง (ถนนสายบ้านม่วง - 

เขตตําบลป่าโมง) อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.10 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,500.00 เมตร

1 สายทาง 727,800

24. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที� 7 - บ้านสวนฝ้าย ตําบลสมสะอาด 

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หนา 0.10 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 3,650.00 เมตร

1 แห่ง 1,897,000

6 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวง หมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก 

ระหว่าง กม.52+700 – 56+700

48,300,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 48,300,000

1. บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวง หมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก ระหว่าง 

กม.52+700 – 56+700

1 สายทาง 48,300,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 38,877,900

1 โครงการพัฒนาพุทธอุทยานหลวงปู่มั�น ภูริทัตโต 19,589,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,589,100

1. ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั�น ภูริทัตโต 1 หลัง 11,464,500

2. ก่อสร้างศาลาที�พักอเนกประสงค์ 1 หลัง 3,580,100

3. ปรับปรุงห้องนํ�า 1 หลัง 237,900

4. จัดภูมิทัศน์ 1 แห่ง 607,000

5. ก่อสร้างลานจอดรถและถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง 3,092,600

6. ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง 607,000

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหอเกียรติยศจังหวัดอุบลราชธานี (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะ

มะมหาราชหลังเก่า)

14,915,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,915,200

1. ก่อสร้างศาลาที�พักอเนกประสงค์ 1 หลัง 789,400
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2. จัดภูมิทัศน์ 1 แห่ง 2,468,000

3. ก่อสร้างลานจอดรถและถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง 1,514,700

4. ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง 1,853,000

5. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 1 แห่ง 5,864,000

6. ก่อสร้างห้องนํ�าสาธารณะ 1 หลัง 2,426,100

3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศน์น้อย 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

4  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื�อการท่องเที�ยว 3,002,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,002,000

5  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลเพื�อการท่องเที�ยวและบริการสาธารณะ 371,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 371,600

3 พัฒนาการตลาด  การค้าและการลงทุน 19,596,300

1 โครงการส่งเสริมและผลิตไหมให้ได้มาตรฐาน 2,841,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,841,300

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี�ยงสัตว์ไทยก้าวไกลสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

2,600,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,600,000

3 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาเซียน 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

4 โครงการเชื�อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที�ยวกับประเทศเพื�อนบ้าน 4,870,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,870,000

5 โครงการพัฒนาเพื�อยกระดับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2,400,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,400,000

6  โครงการพัฒนาด่านชายแดนเพื�อการอํานวยความสะดวกในการผ่านแดน 5,525,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,525,000

1. ก่อสร้างท่าเทียบเรือและโป๊ะ 1 แห่ง 5,525,000

7  โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานรองรับการลงทุนและการแข่งขันในภูมิภาค 860,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 860,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 25,212,500

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 8,725,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,725,000

2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ�นจังหวัดอุบลราชธานี 9,221,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,234,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,987,500

1. ขุดสระเก็บนํ�า ขนาด กว้าง 200 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมโรงสูบนํ�าและระบบส่งนํ�า 1 แห่ง 4,987,500

3 โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํ�าในลุ่มนํ�าสายหลักและลุ่มนํ�าสาขา 6,839,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,839,000
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4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์เพื�อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ

ปศุสัตว์ตามพื�นที�ชายแดนในพื�นที�จังหวัดอุบลราชธานี

427,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 427,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 23,422,800

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 21,422,800

1 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน คนพิการ 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

2 โครงการส่งเสริมพัฒนากองทุนชุมชน 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

3 โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ จังหวัดอุบลราชธานี 1,095,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,095,000

4 โครงการหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 7,477,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,477,800

5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและและขยายเครือข่ายในพื�นที�ชายแดน 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

6 โครงการจัดตั�งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอุบลราชธานี 9,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,243,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,606,900

1. แม่พันธุ์สุกร 2 ตัว 60,000

2. พ่อพันธุ์สุกร 1 ตัว 30,000

3. แม่พันธุ์โคเนื�อ 2 ตัว 100,000

4. พ่อพันธุ์โคเนื�อ 1 ตัว 80,000

5. แม่พันธุ์กระบือ 2 ตัว 120,000

6. พ่อพันธุ์กระบือ 1 ตัว 80,000

7. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดกําลังเครื�องยนต์ไม่ตํ�ากว่า 34 แรงม้า ชนิดขับเคลื�อน 4 ล้อ 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

1 คัน 661,000

8. เครื�องสูบนํ�าหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื�อง 11,500

9. เครื�องสูบนํ�าใต้ติน พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื�อง 35,000

10. เครื�องสูบนํ�าหอยโข่งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั�ง 1 เครื�อง 72,900

11. กังหันลมสูบนํ�า พร้อมอุปกรณ์และติดตั�ง 1 เครื�อง 50,000

12. เครื�องตัดหญ้าชนิดรถเข็ญ 2 ล้อ 1 คัน 25,000

13. เครื�องตัดหญ้าชนิดสะพายหลัง 1 เครื�อง 10,000

14. ก่อสร้างโรงเรือนอเนกประสงค์ 1 หลัง 517,500

15. ก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุน 1 หลัง 200,000

16. ก่อสร้างโรงเรือนสุกรพันธุ์ 1 หลัง 300,000

17. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะพันธุ์ปลา 1 หลัง 500,000

18. ก่อสร้างบ่อเลี�ยงปลา 20 บ่อ 300,000

19. ก่อสร้างบ่อเลี�ยงกบ 8 บ่อ 300,000
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20. ก่อสร้างบ้านพักสําหรับเกษตรกร 1 หลัง 500,000

21. ก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ย 1 หลัง 500,000

22. ก่อสร้างเรือนเพาะชํา 1 หลัง 500,000

23. ก่อสร้างโรงเรือนเลี�ยงไก่ไข่ 1 หลัง 200,000

24. ก่อสร้างโรงเรือนเลี�ยงไก่เนื�อ 1 หลัง 200,000

25. ก่อสร้างโรงเรือนเลี�ยงเป็ด 1 หลัง 200,000

26. ก่อสร้างโรงเรือนเก็บสารชีวภาพ 1 หลัง 200,000

27. ก่อสร้างโรงเก็บเครื�องทุ่นแรง 1 หลัง 200,000

28. ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมเกษตรกร 1 หลัง 1,580,000

29. ก่อสร้างฐานการเรียนรู้ 1 หลัง 874,000

30. โรงเรือนโคเนื�อ 1 หลัง 200,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 2,000,000

1 โครงการค่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

2 โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนบริการด้วยใจเพื�อคนไทยมีงานทํา 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 9,916,500

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 9,916,500

1 โครงการปลูกไม้ยางนา ไม้พะยูงและไม้มีค่าหายากเสริมในพื�นที�ป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริ 7,131,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,131,500

1. งานปลูกป่า 10000 ไร่ 7,131,500

2 โครงการอนุรักษ์และฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมป่าดงสาละเมินตามแนว

พระราชดําริฯ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

1,135,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,135,000

3 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื�อการอนุรักษ์ดินและนํ�าตามแนวพระราชดําริ 1,650,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,650,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 8,307,600

1 ป้องกันและปรามปราบการกระทําผิดกฎหมาย 1,750,000

1 โครงการติดตั�งกล้องวงจรปิด cctv ในบริเวณจุดผ่านแดน 1,750,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,750,000

1. กล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 32 ชุด 1,750,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 6,557,600

1 โครงการความร่วมมือพัฒนาและเชื�อมโยงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการ

ท่องเที�ยว ระดับท้องถิ�นกับประเทศเพื�อนบ้านรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2,438,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,247,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,191,000

2 โครงการลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดน 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000
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3 โครงการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื�นที�ช่องอานม้า 292,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 292,900

4 โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกด้านความมั�นคงพื�นที�ประสบภัยคุกคามด้านความมั�นคง 2,526,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,526,700

5 โครงการปรับปรุงช่องทางเข้า-ออก บริเวณจุดผ่านแดน ช่องเม็ก อําเภอสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี

800,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 800,000

1. ปรับปรุงห้องตรวจหนังสือผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 1 แห่ง 800,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 14,475,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 11,300,000

1 โครงการค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

2 โครงการสํารวจความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ

จ.อุบลราชธานี

1,300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,300,000

2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 3,175,000

1 โครงการการจัดทําแผนที�เศรษฐกิจด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลเพื�อการ

จัดการ

1,950,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,100,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 850,000

1. เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด 850,000

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดํารงธรรม 425,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 425,000

3 โครงการการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เชิงพื�นที�เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน

การเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที�ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 800,000

จังหวัดเชียงใหม่ 330,745,800

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 172,823,600

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 131,996,100

1 โครงการพัฒนาถนนเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวและขนส่งสินค้าเกษตร 63,984,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 63,984,300

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที� 10 ตําบลหนองบัว 

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,514,100

2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที� 8 ตําบลยางคราม 

อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1.380 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,604,800

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวฝาย หมู่ที� 3 - บ้านท่าหัด 

หมู่ที� 4 ตําบลโป่งนํ�าร้อน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 566 เมตร

1 สายทาง 1,344,000
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4. ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 4 หมู่ 5 ชุมชนรักสายธารใส ตําบล

แม่ข่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6 เมตร ยาว 514 เมตร หนา 0.04 เมตร

1 สายทาง 1,449,000

5. ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฝางวิลล่า ตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 611 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,132,200

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4 บ้านสันหลวง ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 837,800

7. ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 7 บ้านคอกหมูป่า ตําบลสันนาเม็ง เชื�อม

หมู่ที� 4 บ้านสันทรายหลวง ตําบลสันทราย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 812,500

8. ก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบวกป่าคา ถึง ห้วยไม้ยาว หมู่ที� 9 บ้านพระธาตุ ตําบลแม่

แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,471,500

9. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าทุ่ม หมู่ที� 7 ตําบลสันพระเนตร 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 25 เมตร

1 แห่ง 1,944,000

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที� 3 ถึงบ้านห้วยขมิ�น 

หมู่ที� 17ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6 เมตร 

ยาว 532 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง-บ้านตีนผา หมู่ที� 13 ตําบลช่างเคิ�ง 

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,939,500

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุย หมู่ที� 2 ตําบลปางหินฝน อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1.100 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,943,100

13. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านมะขามหลวง (ซ.8) - บ้านสันทราย (หมู่ที�

 1) บ้านมะขามหลวง ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,083,900

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหลุก  หมู่ที� 4 ตําบลท่าวังพร้าว 

อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,169,400

15. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที� 7 ตําบลทุ่งต้อม 

อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 458 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,323,500

16. ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านเด่น หมู่ที� 2 เชื�อมบ้านเหมืองฟู 

หมู่ที� 1 เชื�อมบ้านหนองห้า หมู่ที� 5 ตําบลนํ�าบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1.008 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,612,300

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชียงใหม่พัฒนา บ้านป่าแดดใต้ หมู่ที� 7 และบ้าน

ดอนชัย หมู่ที� 4 ตําบลป่าแดด เชื�อมบ้านดอนปิน หมู่ที� 5 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1.240 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

1 สายทาง 5,601,800

18. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลําเหมืองพญาคํา หมู่ที� 4 ตําบลหนองหอย อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 376 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 981,000

19. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุกรี หมู่ที� 7 ตําบลแม่เหียะ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.50 เมตร ยาว 584 เมตร

1 สายทาง 1,171,800
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20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ�นกิ�วป่าหอบ  บ้านผาหมอน หมู่ที� 11 

ตําบลสบเปิง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 438 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 977,400

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันป่าตึง -บ้านเอียก ตําบลสันป่ายาง 

อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 981,000

22. ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ สายบ้านเป้า-บ้านสบเลิม-บ้านแม่เลิม (สายใน) 

ตําบลบ้านเป้า อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 738 เมตร 

ความหนาเฉลี�ย 0.04 เมตร

1 สายทาง 962,200

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบอ่างนํ�าห้วยออกรู หมู่ที� 4 บ้านต้นลุง 

ตําบลบ้านช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 3 เมตร ยาว 291.80 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 490,500

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลา หมู่ที� 5 ตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 490,500

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยพระเจ้า หมู่ที� 13 ตําบลป่าแป๋ 

อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 490,500

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝักดาบ หมู่ที� 19 ตําบลอินทขิล 

อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 490,500

27. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง หมู่ที� 1 - บ้านหนองบัว หมู่ที� 7 

ตําบลแม่แตง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ระยะทาง 420 เมตร

1 สายทาง 964,900

28. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง หมู่ที� 5 ตําบลขี�เหล็ก อําเภอ

แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลานเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12 เมตร 

ยาว 12 เมตร หนา 0.10 เมตร

1 แห่ง 983,000

29. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองโค้ง หมู่ที� 4 

ตําบลขี�เหล็ก อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 927,400

30. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางเข้าบ้านแพม-ทางหลวง หมู่ที� 5 ตําบล

ห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,630 เมตร 

หนา 0.04 เมตร

1 สายทาง 4,385,700

31. ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต หมู่ที� 6,7และ 8 ตําบลแม่ออน อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,459,700

32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข -บ้านสามปู บ้านมหาธาตุ หมู่ที� 4 

ตําบลแสนไห อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,359,400

33. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเหียะ -บ้านแม่ลานคํา หมู่ที� 6 

ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,930,700
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34. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนระหว่างหมู่บ้านขุนสาบ หมู่ที� 6 เชื�อมบ้านนา

กู่ หมู่ที� 9 ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชัยงใหม่ กว้าง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,854,100

35. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสายบ้านโป่งกวาว - บ้านป่ายางหนาด 

ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,484,500

36. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่แว หมู่ที� 2 - บ้านปางขุม หมู่ที� 1 ตําบล

ยั�งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,854,100

2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก /สายรองในพื�นที�จังหวัดเชียงใหม่ 68,011,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 68,011,800

1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง บ้านหลวง หมู่ที� 5 ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร

1 สายทาง 1,488,000

2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 7 บ้านสองแคว ตําบลสันทราย อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.04 เมตร

1 สายทาง 1,449,000

3. ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 1 บ้านร้องสัก ตําบลสันนาเม็ง เชื�อมบ้าน

เชียงแสน หมูที� 3 ตําบลสันป่าเป่า อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร 

ยาว 335 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 502,400

4. ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที� 2 บ้านป่ากล้วย ตําบลสันนาเม็ง เชื�อม

บ้านหนองอึ�ง หมู่ที� 5 ตําบลสันป่าเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 825,000

5. ซ่อมแซมตลิ�งลําห้วยแม่แฝกหมู่ที� 1 ตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ยาว 84 เมตร สูง 5.50 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร

1 แห่ง 2,358,600

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลํานํ�าโจ้ บริเวณหมู่ที� 3,4 ตําบลสันทรายหลวง 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,099,400

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยผักกูด หมู่ที� 12 ถึงบ้านแม่สะต๊อบใต้ หมู่ที� 3

 ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทัพ -บ้านไร่ ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 803 เมตร หนา 0.12 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 8 บ้านใหม่สามหลัง ตําบลบ้านกลาง 

อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 569,000

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้องขุด หมู่ 10 เชื�อมบ้านโรงวัว ตําบลแม่ก๊า อําเภอ

สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 972,200

11. ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดงกํ�า หมู่ที� 7-บ้านท่าจําปี 

หมู่ที� 8 ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงหม่ กว้าง 5 เมตร 

ยาว 2.117 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 3,607,100
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12. ก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์ บ้านอุเม็ง หมู่ที� 5 ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 632 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,174,500

13. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหอย ซอย 7 หมู่ที� 2 ตําบลออนเหนือ ถึง

ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ยาว 740 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,296,400

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เลาะ หมู่ที� 7 ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1.155 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,611,500

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4 ตําบลออนกลาง อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 922,200

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลทาเหนือ อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 1.006 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,437,800

17. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโป่งนก-บ้านสหกรณ์ 2 ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอ

แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2.940 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,148,400

18. ปรับปรุงถนนแยกจากทางหลวงหมายเลข 1317-บ้านสหกรณ์ หมู่ที� 6 

ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,341,600

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้านงิ�วเฒ่า หมู่ที� 8 เชื�อมบ้านนากู่ 

หมู่ที� 9 ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร 

หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,922,800

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งกวาว (สายบน) หมู่ที� 3 - บ้านแม่แพะ 

หมู่ที� 2 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,263,600

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ประชาชื�น หมู่ที� 8 ตําบลยั�งเมิน 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,568,700

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคริซูใน หมู่ที� 10  - บ้านแม่ขะปู 

หมู่ที� 3 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,764,900

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายทางบ้านเด่นฮ่อม หมู่ที� 9 - บ้านห้วยเต่า 

หมู่ที� 7 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,553,000

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่โต๋ (บ้านแม่โต๋นอก -บ้านแม่โต๋ใน) 

หมู่ที� 2 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,515,700

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าลาน - บ้านแม่ตุงติง 

ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 777,000

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป๊อก -โป่งไคร้ (หย่อมบ้านตีนดอย) ตําบล

สะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,440,200
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27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป๊อก หมู่ที� 5 ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1.210 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,673,900

28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านทุ่งยาว หมู่ที� 10 ตําบลแม่สาบ 

เชื�อมบ้านแม่แพะ หมู่ที� 2 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,854,100

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านงิ�วเฒ่า หมู่ที� 8 ตําบลแม่สาบ 

เชื�อมบ้านกิ�วเสือ หมู่ที� 7 ตําบลยั�งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร 

ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,947,300

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านอมลอง หมู่ที� 2 เชื�อม บ้านงิ�วเฒ่า 

หมู่ที� 8 ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,901,200

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านปางเติม หมู่ที� 4 เชื�อมบ้านทุ่งยาว 

หมู่ที� 10ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,854,100

32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านแม่ตุงติง หมู่ที� 5 ตําบลแม่สาบ 

เชื�อมบ้านแม่แพะ หมู่ที� 2 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,947,300

33. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านขุนสาบ หมู่ที� 6 เชื�อมบ้านทุ่งยาว 

หมู่ที� 10 ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,901,200

34. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันดอยนาค หมู่ที� 14 ตําบลแม่คะ 

อําเภอฝาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร พร้อมถนนเชิงลาดคอสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 1,399,700

2 พัฒนาการตลาด  การค้าและการลงทุน 6,917,000

1 โครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื�นที�จังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการแบบ

บูรณาการ : One Stop Service Network for SMEs

2,150,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,150,000

2 โครงการส่งเสริมและเพิ�มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ /บริการฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ 4,767,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,767,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 18,082,400

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ 2,667,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,667,400

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื�อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 2,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,500,000

3 โครงการจัดทําแนวทางการพัฒนาเกษตรที�เหมาะสมภายใต้พื�นที�เขต Zoning จังหวัดเชียงใหม่ 7,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 7,000,000

4 โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ�มสูงขึ�น 2,383,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,383,000
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5 โครงการส่งเสริมและเชื�อมโยงผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมายที�เหมาะสม 460,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 460,000

6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานพร้อมก้าวสู่ AEC 3,072,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 850,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,222,000

4 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 12,528,100

1 โครงการศึกษาแนวทางเกี�ยวกับข้อกําหนดหรือเงื�อนไข เพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยว เพื�อการ

พํานักระยะยาว (Long Stay)

1,389,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,389,200

2 โครงการเชียงใหม่ MICE CITY 5,146,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,146,900

3 โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที�ยวเชื�อมโยงประเทศเพื�อนบ้าน เพื�อรองรับประชาคมอาเซียน 

AEC (กิ�วผาวอก-สันต้นดู่-หลักแต่ง)

3,542,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,542,500

4 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม 1,589,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,589,500

5 โครงการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที�ยวอาเซียน ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ

คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ MRA

860,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 860,000

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,300,000

1 โครงการเชื�อมความสัมพันธ์ไทย-พม่า เพื�อส่งเสริมการค้าชายแดน 3,300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,300,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 55,098,500

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 44,737,300

1 โครงการ To Be Number One ลานสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน 5,342,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,342,900

2 โครงการเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 3,551,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,475,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 76,000

1. ป้ายเหล็กแบบพับเก็บได้ โครงเหล็ก ขนาด 3x3 เมตร 2 ป้าย 76,000

3 โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society) 3,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 3,000,000

4 โครงการขับเคลื�อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม 3,355,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,355,000

5 โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล 9,648,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,648,800

6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเพื�อลดปัญหาสังคม 2,317,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,317,200
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7 โครงการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแบบมีส่วนร่วม 5,638,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,638,200

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั�นประถมศึกษา

ปีที� 6 และชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3

3,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,800,000

9 โครงการต้นกล้าคุณธรรม นําสังคมจิตสาธารณะ 1,401,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,401,200

10 โครงการช่วยเหลือประชาชนที�ขาดโอกาสทางสังคม 1,433,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,433,000

11 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 5,250,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,250,000

1. รถลําเลียงผู้ป่วย(โฟร์วิล)พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ 3 คัน 3,750,000

2. ชุดอุปกรณ์กู้ชีพระดับพื�นฐาน 10 ชุด 500,000

3. เครื�องตรวจวัดคลื�นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Monitor) 5 เครื�อง 1,000,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 6,560,900

1 โครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต 936,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 936,200

2 โครงการเพิ�มศักยภาพการดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ 850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 850,000

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 4,774,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,774,700

3 ทํานุ บํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 3,800,300

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ�นล้านนาสู่สากล 1,711,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,711,300

2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์สู่สากลและพื�นที�ท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม 2,089,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,089,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 85,148,200

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 44,321,100

1 โครงการอนุรักษ์และฟื�นฟูคลองแม่ข่า 3,731,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,731,700

2 โครงการวางผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพื�นที�โล่งทุกชนิด 11,475,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 11,475,100

3 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 11,242,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 11,242,100

4 โครงการเพิ�มพื�นที�สีเขียวและรักษาต้นไม้ในเขตเมือง อนุรักษ์และเพิ�มพื�นที�ป่าไม้

จังหวัดเชียงใหม่

15,432,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 15,432,700
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5 โครงการฟื�นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที�ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั�งเดิมของชุมชนเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว (วัดศรีสุพรรณ)

2,439,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,439,500

2 ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 1,248,000

1 โครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันและศักยภาพของคน ชุมชนและสังคมในการเตรียมความพร้อมรับ

ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่

1,248,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,248,000

3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 39,579,100

1 โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งนํ�าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย 39,579,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,579,100

1. เรียงหินยาแนวข้างลํานํ�าแม่วาง หมู่ที� 3 บ้านพันตน ตําบลทุ่งปี� อําเภอแม่วาง 

กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร

1 แห่ง 4,192,500

2. เรียงหินยาแนวข้างลํานํ�าแม่วาง หมู่ที� 9 บ้านริมวาง ตําบลทุ่งปี� อําเภอแม่วาง 

กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร

1 แห่ง 7,468,500

3. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าหนองควายตก หมู่ที� 9 บ้านดงป่าสัก ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี�ย 50 เมตร ยาว 800 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,237,300

4. ก่อสร้างรางส่งนํ�าลําเหมืองหลังถํ�า หมู่ที� 1 บ้านแม่ขาน ถึง หมู่ที� 2 บ้านทุ่งท้อ 

ตําบลสองแคว อําเภอดอยหล่อ ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 1,100 เมตร

หนา 0.10 เมตร

1 แห่ง 5,003,500

5. ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ 9 ตําบลม่อนปิ�น อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 458 เมตร ลึกเฉลี�ย 0.50 เมตร

1 แห่ง 1,473,600

6. ขุดลอกลําเหมืองนํ�าโจ้ พร้อมปรับแต่งคันลําเหมือง บริเวณหมู่ที� 3,4,5 

ตําบลสันทรายหลวง และหมู่ที� 4,5,6,7,8,10 ตําบลสันทรายน้อย อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3-10 เมตร สูง 3-6 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

63,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

7. ปรับปรุงระบบประปาภูเขาประจําหมู่บ้าน บ้านอมแรด หมู่ที� 8 ตําบลบ้านทับ 

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 1,922,800

8. ก่อสร้างประตูปิด-เปิด ฝายร้องปู่ก๋อง บ้านหัวริน หมู่ที� 11 ตําบลทุ่งสะโตก 

อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1.60 เมตร

1 แห่ง 439,700

9. ก่อสร้างรางระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลําเหมืองบ้านมันทราย -บ้านมะขุนหวาน 

บ้านสันทราย หมู่ที� 1 ตําบลมะขามหวาน อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.5 เมตร ยาว 200 เมตร

1 แห่ง 1,474,500

10. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ 1 

ตําบลท่าวังพร้าว อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 2,159,700

11. เรียงหินป้องกันนํ�าเซาะตลิ�งข้างลํานํ�าแม่ออน หมู่ที� 7 บ้านออนหลวย ตําบลออนเหนือ 

อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สูง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร

1 แห่ง 2,420,300



331หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

12. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านปางป๋อ หมู่ที� 5 ตําบลแสนไห

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 3,585,000

13. ขุดสระเก็บนํ�าห้วยอีบุ่ม บ้านหาดส้มป่อย  หมู่ที� 7 ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,865 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,808,700

14. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยช้างเหล็ก บ้านแม่ขาน หมู่ที� 1 ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52,335 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,930,500

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 7,675,500

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 7,675,500

1 โครงการพัฒนางานสืบสวนเพื�อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 85,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 85,500

2 โครงการบูรณาการสร้างความมั�นคงในพื�นที�ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื�อนบ้านในระดับท้องถิ�น

4,290,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,290,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพด้านความั�นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 3,300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,300,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 326,408,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 187,861,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 12,954,000

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที�ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัด 12,954,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,954,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางนํ�าล้น และก่อสร้างฝายนํ�าล้น บ้านแม่สามแลบ หมู่ที� 1

 ตําบลแม่สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 24.35 เมตร ระยะทาง 

80.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

1 สายทาง 1,960,000

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านเมืองแพม หมู่ที� 5 - 

บ้านแอลา หมู่ที� 7 ตําบลถํ�าลอด อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 960.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,902,700

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านหนองตอง หมู่ที� 7 - 

บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ที� 8 ตําบลสบป่อง อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 990.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,914,500

4. ก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วยแม่ลิด บ้านกองก๋อย ตําบลกองก๋อง อําเภอสบเมย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร

1 สายทาง 5,176,800

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 134,556,500
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1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยว ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ�นและงานเทิดพระเกียรติ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

29,600,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 29,600,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที�ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 31,647,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,661,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 27,986,000

1. แพยางล่องแก่งพร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด 980,000

2. ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวจุดชมปลาบ้านตาลเจ็ดต้น ณ จุดชมวิวปลา บ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที� 3

 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 1,818,500

3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวดอยพุยโค ณ บ้านอุมดาเหนือ หมู่ที� 8 ตําบลตะควน 

อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 2,949,000

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บนํ�าแม่สะลาบ หมู่ที� 8 ตําบลแม่คง อําเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 9,830,000

5. ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวอุทยานแห่งชาติถํ�าปลา - นํ�าตกผาเสื�อ ตําบลห้วยผา 

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 2,949,000

6. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว สายบ้านแม่เย็น - นํ�าตกแม่เย็น 

(ต่อเนื�องเส้นทางเดิม) หมู่ที� 1 ตําบลแม่ฮี� อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 806.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

7. ก่อสร้างสะพานแขวนลํานํ�าแม่สะเรียง หมู่ที� 8 ตําบลแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 1,944,000

8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื�อการท่องเที�ยวบ้านรักไทย ระหว่างบ้านนาป่าแปก - 

บ้านรวมไทย หมู่ที� 4 - หมู่ที� 5 ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,795,200

9. ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวบริเวณนํ�าตกผาเสื�อ ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอ

เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 1,966,000

10. ติดตั�งป้ายทางหลวงประชาสัมพันธ์เพื�ออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที�ยว 

สาย 1095 ระหว่าง กม.79+000 - กม.204+023 และสาย 108 ระหว่าง กม.156+600

-กม.351+000

5 แห่ง 1,792,300

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื�อส่งเสริมการค้าชายแดน 68,601,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 68,601,000

1. ปรับปรุงทางสายบ้านห้วยผึ�ง - จุดผ่อนปรนชายแดนไทยเมียนมาร์ สาย มส .ถ.49 - 

001 บ้านห้วยผึ�ง - จุดผ่อนปรบชายแดนไทยเมียนมาร์ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

2. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1337 ตอน หางปอน - 

ประตูเมือง กม.17+200 - กม.27+000 บ้านเปียงหลวง บ้านห้วยต้นนุ่น บ้านห้วยส้าน ตําบลแม่

เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 

ระยะทาง 9.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 31,878,000
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3. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1226 จ่าโบ่ - ปางคาม 

กม.11+500 - กม.22+575 บ้านผาเผือก บ้านปางคาม บ้านปางแปก ตําบลแม่ละนา 

อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 11.075 กิโลเมตร

1 สายทาง 35,742,000

4 โครงการพัฒนาการท่องเที�ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอน 1,088,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 300,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 788,300

1. สร้างทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 788,300

5 โครงการเมย์เมียวบาน ณ ลานปายประจําปี 2559 1,806,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,806,000

6 โครงการจัดตั�งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเพื�อรองรับการท่องเที�ยวโดยเทคโนโลยี

และการเรียนรู้

1,813,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,813,500

3 พัฒนาการตลาด  การค้าและการลงทุน 11,480,800

1 โครงการพัฒนาศักยภาพรองรับการค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเที�ยวกับประเทศ

พม่า จีน และประเทศในอาเซียน

4,600,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,600,400

1. ปรับปรุงต่อเติมอาคาร (อาคารชานกะเล) ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 หลัง 4,600,400

2 โครงการส่งเสริมและเชื�อมความสัมพันธ์ ด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื�อนบ้าน 3,201,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 854,400

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,347,000

3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื�อสร้างศักยภาพและความได้เปรียบใน

การแข่งขัน รองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economics 

Community)

3,679,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,599,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 80,000

1. กล้องถ่ายภาพนิ�ง (DSLR) เซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 15 ล้านพิกเซล 1 เครื�อง 40,000

2. กล้องถ่ายภาพเคลื�อนไหว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 GB Full HD 1 เครื�อง 40,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 28,870,200

1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12,197,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,273,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,924,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไม้สะเป่ หมู่ที� 9 ตําบลปางหมู อําเภอ

เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 850.00 เมตร

1 สายทาง 1,962,000
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2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านในสอย หมู่ที� 4 ตําบลปางหมู อําเภอ

เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 815.00 เมตร

1 สายทาง 1,962,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปลอดภัย ให้มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน

16,672,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 15,865,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 806,600

1. เครื�องสีข้าว 3 เครื�อง 300,000

2. เครื�องอัดสูญญากาศ 3 เครื�อง 120,000

3. เครื�องปิดฝากระป๋องกึ�งอัตโนมัติ 1 เครื�อง 191,900

4. เครื�องติดสติกเกอร์แบบกึ�งอัตโนมัติ 1 เครื�อง 194,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 68,730,700

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 66,794,200

1 โครงการขยายผลตามแนวพระราชดําริ สู่ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 45,948,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 28,276,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,672,000

1. กล้องดิจิตอล 1 เครื�อง 25,000

2. เครื�องลอกเปลือกกาแฟสด 1 เครื�อง 65,000

3. เครื�องวัดความชื�นเมล็ดกาแฟ 1 เครื�อง 15,000

4. เครื�องสีกะลากาแฟ 1 เครื�อง 50,000

5. เครื�องคัดเกรดกาแฟ 1 เครื�อง 50,000

6. เครื�องคั�วกาแฟ 1 เครื�อง 150,000

7. เครื�องชิลถุงกาแฟ 1 เครื�อง 20,000

8. เครื�องชงกาแฟสด 1 เครื�อง 35,000

9. ก่อสร้างสถานที�เคยเสด็จฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 7,077,600

10. ก่อสร้างหอสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 6,684,400

11. ปลูกป่าเพื�อสร้างรายได้ (พื�นที�ป่าเสื�อมโทรมและพื�นที�สาธารณะ) 7 อําเภอ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

700 ไร่ 3,500,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

4,144,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,003,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 140,800

1. เครื�องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด  4000 Ansi Lumens 1 เครื�อง 59,900

2. จอมอนิเตอร์รับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ�ว 1 เครื�อง 11,900

3. เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 1 เครื�อง 30,000

4. เครื�องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื�อง 39,000
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3 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั�วถึง และมีคุณภาพ

มาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9,066,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,363,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,702,700

1. เครื�องตรวจฟังหัวใจเด็กในครรภ์มารดา 20 เครื�อง 540,000

2. วิทยุสื�อสารชนิดตั�งโต๊ะขนาดกําลังส่ง 50 วัตต์ขึ�นไป พร้อมระบบไฟโซล่า

และอุปกรณ์ครบชุด

20 ชุด 1,300,000

3. เครื�องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปชนิดเคลื�อนที�แบบซีอาร์มพร้อมชุดรับภาพ 1 เครื�อง 3,862,700

4 โครงการวิจัยเพื�อความเป็นไปได้ในการจัดตั�งมหาวิทยาลัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,497,200

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 3,497,200

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื�อยกระดับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษา

ตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559

4,137,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,774,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 363,000

1. ชุดฝึกเครื�องยนต์ดีเซลหัวฉีดไฟฟ้าระบบคอมมอนเรล 1 ชุด 200,000

2. ชุดฝึกซ่อมบํารุงระบบโซล่าเซลล์ 1 ชุด 163,000

2 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1,936,500

1 โครงการอนุรักษ์ฟื�นฟูศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,936,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,936,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 28,315,200

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 24,773,400

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 7,827,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,827,000

2 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมหมู่บ้าน 

OTOP เพื�อการท่องเที�ยว

3,543,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,483,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 60,000

1. กล้องบันทึกภาพเคลื�อนไหว (วีดีโอ) 1 เครื�อง 25,000

2. กล้องถ่ายภาพนิ�ง ระบบดิจิดอล 1 ชุด 35,000

3 โครงการอนุรักษ์และฟื�นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบบบูรณาการ 7,737,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,737,200

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าในเขต

พื�นที�ป่าอนุรักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

1,391,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,391,600

5 โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื�นและปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่า เพื�อการส่งเสริมการอนุรักษ์

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า

2,760,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,760,000
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6 โครงการขยายพันธุ์ไม้สักนวมินทราชินีตามแนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม

600,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 600,000

7 โครงการขยายผลศูนย์ไผ่ศึกษาแม่ฮ่องสอนตามพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 

พระบรมราชินีนาถ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

230,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 230,000

8 โครงการติดตามดํารงความสัมพันธ์และประสานการดําเนินงานของสมาชิกราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษ์ป่า (รสทป.) ที�ผ่านการฝึกอบรม

684,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 684,200

2 ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 911,800

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 911,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 911,800

3 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 1,087,800

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 1,087,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,087,800

4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 1,542,200

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสะพานทางเดิน และระบบท่อส่งนํ�าตามทฤษฎี นํ�าดีไล่นํ�าเสีย 1,542,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,542,200

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสะพานทางเดินและระบบท่อส่งนํ�าตามทฤษฎี นํ�าดีไล่นํ�าเสีย

ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 1,542,200

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 32,500,900

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 16,926,000

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน 16,926,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 16,926,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 15,574,900

1 โครงการปกป้องสถาบันและเสริมสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ 3,877,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,877,300

2 โครงการก่อสร้างถนนเพื�อเสริมความมั�นคงหมู่บ้านชายแดน 5,847,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,847,600

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปางตอง หมู่ที� 2 - บ้านอาโจ้ 

(บ้านบริวาร) หมู่ที� 3 ตําบลปู่ป้อม อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 970.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,928,200

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านยาป่าแหน หมู่ที� 5 

ตําบลปางมะผ้า - บ้านห้วยแห้ง หมู่ที� 6 ตําบลถํ�าลอด อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 990.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,919,400

3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4,787,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,916,500
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,871,000

1. ไฟสามเหลี�ยม หยุดตรวจ 58 ชุด 746,000

2. เครื�องเสียงชนิดกลางแจ้งขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 500,000

3. เครื�องกําเนิดไฟฟ้า 2 เครื�อง 100,000

4. อุปกรณ์ระบบแสงและไฟฟ้า 1 ชุด 500,000

5. อุปกรณ์ในการซ่อมเครื�องยนต์เล็ก/อุปกรณ์การเกษตร 5 ชุด 25,000

4 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื�อนบ้านเพื�อความมั�นคงและความสงบเรียบร้อย 1,062,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,062,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดลําปาง 228,715,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 184,454,000

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 122,464,100

1 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเทคโนโลยีการผลิตและสิ�งอํานวยความสะดวก ด้วย

นวัตกรรมใหม่ที�เหมาะสม

72,965,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 72,965,300

1. ก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 1 แห่ง 11,796,000

2. ก่อสร้างฝายทดนํ�าด้วยกล่องแกลเบียล บ้านแม่ฮวก หมู่ที� 3 ตําบลไหล่หิน

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 1,755,000

3. ขุดลอกลํานํ�าแม่เกี�ยง หมู่ที� 3 เชื�อม หมู่ที� 9 และ หมู่ที� 10 ตําบลเมืองยาว 

อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 47,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

4. ก่อสร้างทํานบดินกั�นห้วยหนองเหียง บ้านหนองเหนียง หมู่ที� 2 ตําบลนาแก อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 1,601,900

5. ก่อสร้างฝายเก็บกักนํ�า เพื�อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านป่าตาล หมู่ที� 2 ตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน

 จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 693,200

6. พัฒนาแหล่งนํ�าแม่ตุ๋ย ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 1 แห่ง 1,907,100

7. ขุดสระเก็บนํ�าสาธารณประโยชน์พร้อมซ่อมแซมคันดิน บ้านม่วง หมู่ที� 8 ตําบลบ้านขอ 

อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,142,700

8. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยแม่อาง บ้านแม่อางนํ�าล้อม หมู่ที� 8 ตําบล

บ้านแลง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

1 แห่ง 1,678,600

9. ก่อสร้างทํานบดินห้วยปู่จันทร์ บ้านปงวัง หมู่ที� 3 ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง

1 แห่ง 1,716,000

10. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยร่องป๋วย หมู่ที� 2 ตําบลสบปราบ อําเภอสบ

ปราบ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

1 แห่ง 403,700

11. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเอี�ยง หมู่ที� 7 ตําบลเสริมกลาง 

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 1,871,000
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12. ขุดลอกลํานํ�าแม่ตาล หมู่ที� 1 เชื�อม หมู่ที� 5 ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร 

จังหวัดลําปาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

13. ซ่อมแซมฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 8 ตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร จังหวัด

ลําปาง

1 แห่ง 1,160,200

14. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ฝายป่าแดง บ้านงิ�วงาม หมู่ที� 4 ตําบลแม่ตีบ อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

1 แห่ง 1,371,100

15. ก่อสร้างทํานบดิน ห้วยแม่ผะกาน หมู่ที� 2 ตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,100 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,018,800

16. ก่อสร้างเหมืองส่งนํ�าพลังงานไฟฟ้า บ้านโป่งขาม หมู่ที� 4 ตําบลแม่ปุ อําเภอแม่พริก 

จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 3,900,000

17. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าแม่ยาว บ้านลุ่ม หมู่ที� 2 ตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร 

จังหวัดลําปาง ความยาว 2.107 กิโลเมตร

1 แห่ง 14,625,000

18. ปรับปรุงระบบส่งนํ�า 1 ซ้าย อ่างเก็บนํ�าแม่ปราบ พระราชดําริ ตําบลนายาง 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 8,775,000

19. ปรับปรุงคลองส่งนํ�าท้ายคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 14,625,000

2 การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อการบริการประชาชนอย่างทั�วถึงมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ประเภทถนน

35,718,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 35,718,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแส่ง หมู่ที� 6 ตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัด

ลําปาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 410.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,341,000

2. ซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านผึ�งนาเกลือ - 

บ้านสาดบ้านผึ�งนาเกลือ หมู่ที� 5 ตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 530.00 เมตร

1 สายทาง 1,932,000

3. ก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเกาะยะ - แม่หยวก หมู่ที� 4 ตําบล

นาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 

ระยะทาง 725.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,159,200

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื�อมบ้านแม่ตา หมู่ที� 1 เชื�อมบ้านปงดอน 

หมู่ที� 2 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 570.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร

1 สายทาง 1,094,000

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้คอน หมู่ที� 6 - บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที� 1 

ตําบลทุ่งผึ�ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 452.00 เมตร 

ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 1,863,900

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่งาม - บ้านไผ่แพะ หมู่ที� 5 

ตําบลเมืองมายอําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 610.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 1,079,100

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ถอด หมู่ที� 2 ตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน จังหวัด

ลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 981,900
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8. ปรับปรุงเส้นทางรองรับการบริการประชาชน บ้านแพะ หมู่ที� 4 ตําบลเมืองปาน 

อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เสริมผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 

ระยะทาง 548.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้า

ที�ว่าการอําเภอ) หมู่ที� 4 ขนาดกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 

ระยะทาง 498.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,919,400

9. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านก้อม - บ้านสบไร่ ตําบลหัวเสือ อําเภอ

แม่ทะ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,028,600

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจว๊าก หมู่ที� 5 ตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ จังหวัด

ลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.022 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,912,900

11. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ตั�ง หมู่ที� 3 ตําบลพระบาทวังตวง ถึง

สํานักงานเทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 588,600

12. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าสัก หมู่ที� 5 ตําบลแม่พริก - อ่างเก็บนํ�าห้วย

เปางาม อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 

ระยะทางไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 588,600

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าใหม่ดอยถํ�า หมู่ที� 7 ตําบลแม่พริก 

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 314.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 588,600

14. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาปังหลวงทุ่ง บ้านพระธาตุศรีบุญเรือง หมู่ที� 2

 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

1 สายทาง 784,800

15. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปุแพะ หมู่ที� 6 - บ้านโป่งขาม หมู่ที� 4 

ตําบลแม่ปุ อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 530.00 เมตรหนา 

0.15 เมตร

1 สายทาง 784,800

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตึงใต้ หมู่ที� 1 - บ้านสารภี หมู่ที� 6 

ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,893,300

17. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางขึ�นภูเขาพระบาทสบลืน หมู่ที� 7 ตําบลร่องเคาะ 

อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 688.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,932,000

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนลําปาง - วังเหนือ บ้านแม่สงใต้ หมู่ที� 10 ตําบล

ร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,951,200

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกันทา หมู่ที� 7 ตําบลทุ่งฮั�ว อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,920,700

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงกาพัฒนา (สายหมู่ที� 6 - โรงปุ๋ยหมู่ที� 5) 

หมู่ที� 6 ตําบลแม่กัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทาง 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 553,300
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21. ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื�อมหมู่ที� 4 และหมู่ที� 12 ตําบลสบปราบ 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ระยะทาง 865.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ลึก 0.60 เมตร

1 สายทาง 1,372,400

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัวใต้ หมู่ที� 6 ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัด

ลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,430,200

23. ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองวัวแดง หมู่ที� 4 ตําบลนายาง 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร

 หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 563,100

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 บ้านสบแม่ทํา - หมู่ที� 9 บ้านดงหนองจอก ตําบล

เสริมซ้าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 960.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,712,800

25. ซ่อมแซมถนนด้วยเอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Over lay บ้านปงเหนือ หมู่ที� 8 

ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร - ตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 590.00 เมตร

1 สายทาง 1,466,500

26. ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปันเต้า หมู่ที� 7 - บ้านนาเงิน 

หมู่ที� 8 ตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 643.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สายทาง 1,275,300

3 การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อบริการประชาชนอย่างทั�วถึงมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ประเภทประปาหมู่บ้าน

4,001,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,001,700

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที� 7 ตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 2,314,900

2. ก่อสร้างถังนํ�าใสระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแม่ปุง หมู่ที� 7 

ตําบลนํ�าโจ้ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 973,100

3. ขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื�นที�บ้านใหม่รุ่งเจริญ หมู่ที� 8 ตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง และ 

บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที� 9 ตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

2 แห่ง 713,700

4 การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อการบริการประชาชนอย่างทั�วถึงมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ประเภทสะพาน

3,546,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,546,700

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลํานํ�าแม่ตุ๋ย ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน 

จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

1 แห่ง 2,267,600

2. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยแม่เกี�ยง หมู่ที� 9 ตําบลเมืองยาว อําเภอห้าง

ฉัตร จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

1 แห่ง 1,279,100

5 การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อการบริการประชาชนอย่างทั�วถึง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

ประเภทป้องกันตลิ�งพัง นํ�าท่วม

6,232,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,232,200

1. ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ�งพัง โดยใช้กล่องแกลเบียล บริเวณลํานํ�าแม่ยาว บ้านมะกอก - 

นาบัว หมู่ที� 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 1,948,300
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2. ก่อสร้างพนังกันตลิ�งเพื�อแก้ไขนํ�าท่วมชุมชน บ้านเหล่า หมู่ที� 5 ตําบลล้อมแรด 

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 2,351,700

3. ซ่อมแซมตลิ�งถนนเลียบแม่นํ�าสอยแบบกล่องแกลเบียล บ้านแม่สุก หมู่ที� 1 

ตําบลแม่สุก อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 1,932,200

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 10,000,000

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที�ยว สลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลําปาง 

ล่องสะเปา จาวเวียงละกอนต่อเนื�อง

10,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,000,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 7,136,400

1 โครงการลําปางเมืองเซรามิก 7,136,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,536,400

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,600,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 44,853,500

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสินค้าเกษตรคุณภาพ 

สินค้าเกษตรมูลค่าเพิ�มทางเศรษฐกิจ

14,200,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,735,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 465,000

1. เครื�องอัดสูญญากาศ 3 เครื�อง 120,000

2. เครื�องสีข้าว 1 เครื�อง 200,000

3. เครื�องวัดความชื�น 1 เครื�อง 15,000

4. เครื�องชั�งดิจิตอล 1 เครื�อง 10,000

5. เครื�องแพ็คสูญญากาศ 1 เครื�อง 50,000

6. ตู้อบแห้งมีพัดลม 1 ตู้ 70,000

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว 30,653,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,464,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 27,188,900

1. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวอุทยานแห่งชาติแม่วะ ตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 1 แห่ง 2,949,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวถํ�าแจ้ง - นํ�าตกห้วยอ้อ ตําบลสันดอนแก้ว 

อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 983,000

3. ปรับปรุงพลับพลาที�ประทับ บ้าน 9 วัน บ้านต้นต้อง หมู่ที� 5 ตําบลพิชัย 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 3,876,900

4. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวอุทยานแห่งชาติขุนตาล ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร 

จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 2,949,000

5. ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวนํ�าตกธารทอง หมู่ที� 2 ตําบลวังทอง 

อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 1,966,000

6. ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์และผญจภัยม่อนพญาแช่ 

บ้านไร่พัฒนา หมู่ที� 7 ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 1,966,000
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7. ปรับปรุงเส้นทางท่องเที�ยวภูมิทัศน์ วัฒนธรรม ด้านรถม้าลําปาง ตําบลเวียงเหนือ 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 7,829,800

8. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวถนนสายวัฒนธรรมเซรามิกเกาะคาบ้านศาลาเม็ง วัดไหล่หิน ตําบล

ไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

1 แห่ง 4,669,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 19,273,800

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 10,911,900

1 โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 10,911,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 771,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,140,000

1. เครื�องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั�งโต๊ะ 4 เครื�อง 100,000

2. เครื�องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 4 เครื�อง 240,000

3. เตียงฟาวเลอร์ 2 ไกพร้อมราวกั�นเตียง ตู้ข้างเตียง ถาดอาหาร เก้าอี� 2 เตียง 34,000

4. รถเข็นนั�งปรับเอนได้ 4 คัน 64,000

5. รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน 75,000

6. เครื�องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 2 เครื�อง 70,000

7. จักรยานไฟฟ้าออกกําลังกาย 2 เครื�อง 100,000

8. ที�นอนเจล 4 ผืน 68,000

9. เครื�องดูดเสมหะ 4 เครื�อง 44,000

10. เครื�องใช้ความดันบําบัดอาการบวม 1 เครื�อง 50,000

11. หม้อต้มแผ่นความร้อน 1 เครื�อง 90,000

12. เครื�องกระตุ้นกล้ามเนื�อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ 1 เครื�อง 250,000

13. เครื�องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื�อง 1 เครื�อง 250,000

14. เครื�องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื�อง 1 เครื�อง 300,000

15. เครื�องผลิตออกซิเจนด้วยไฟฟ้า 10 เครื�อง 170,000

16. ที�นอนลม 10 ผืน 120,000

17. เตียงผ่าตัดทั�วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 1 เตียง 1,760,000

18. โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่คู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี 1 ชุด 1,540,000

19. เครื�องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื�องช่วยหายใจและเครื�องติดตามการทํางาน

ของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ส

1 เครื�อง 2,675,000

20. เครื�องจี�ห้ามเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 1 เครื�อง 430,000

21. ชุดเครื�องมือผ่าตัดพื�นฐาน 3 ชุด 360,000

22. เครื�องกระตุกหัวใจ 1 เครื�อง 350,000

23. ชุดเครื�องมือผ่าตัดนิ�วในถุงนํ�าดี 1 ชุด 850,000

24. เครื�องดูดของเหลวชนิดแรงดันสูง 1 เครื�อง 150,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 8,361,900

1 โครงการปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบัน การสร้างความสามัคคีปรองดอง และส่งเสริม

การปฎิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

8,198,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,198,000



343หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

2 โครงการเสริมสร้างความสุจริตด้านการบริหารการคลังของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลําปาง 163,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 163,900

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 14,987,700

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 14,987,700

1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 9,581,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,581,200

2 โครงการสร้างเครือข่ายรักษ์และเฝ้าระวังด้านสิ�งแวดล้อม รวมทั�งส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค

ประชาชนในท้องถิ�นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5,406,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,406,500

1. ติดตั�งระบบบําบัดนํ�าเสียชุมชนเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 แห่ง 5,406,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดลําพูน 197,661,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 128,791,700

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 83,411,600

1 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื�อเชื�อมต่อพื�นที�ลุ่มนํ�าแม่อาวอันเนื�องมาจาก

พระราชดําริสายทาง เข้าแปลงเกษตรกรรม 2 หมู่ที� 5 บ้านโป่งรู อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน

11,688,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,688,600

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมโครงสร้างระบายนํ�า 

บ้านโป่งรูหมู่ที� 5 ตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2.860 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,688,600

2 โครงการปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยวนํ�าตกก้อหลวง 

ตําบลก้อ อําเภอลี�

14,509,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,509,100

1. ปรับปรุงผิวทางพาราเคพซีล ช่วง กม.0+000 ถึงกม.4+900 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรบ้านก้อทุ่งหมู่ที� 1 บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตําบลก้อ 

อําเภอลี� จังหวัดลําพูน ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,509,100

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการเกษตรและเพื�อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 ในพื�นที�จังหวัดลําพูน

26,840,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,840,800

1. ปรับปรุงพื�นคอนกรีตฝายดอยแต บ้านฝั�งหมิ�น หมู่ที� 7 ตําบลเหมืองจี� อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 1,142,300

2. ก่อสร้างกําแพงกั�นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงเฉลี�ย 2 เมตร ยาว 100 เมตร 

บ้านหนองเงือก หมู่ที� 5 ตําบลแม่แรง อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน

1 สายทาง 1,968,600
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3. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอยแดน หมู่ที� 4 ตําบลเหล่ายาว 

อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

1 แห่ง 2,664,000

4. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลําเหมืองนํ�าจํา หมู่ที� 6 - 13 

ตําบลทาสบเส้า อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร

ยาว 655 เมตร

1 แห่ง 2,850,700

5. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลําเหมืองฝายหนองยางไคลหมู่ที� 5 ตําบล

ทาทุ่งหลวง อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 1.70 เมตร สูง 1.20 เมตร

ยาว 328 เมตร

1 แห่ง 1,867,700

6. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยท่าข้ามช้าง บ้านใหม่ หมู่ที� 6 

ตําบลบ้านปวง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร

ยาว 520 เมตร 

  

1 แห่ง 1,965,100

7. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยสายยาว (ตอนที� 2) บ้านสัญชัย หมู่ที� 7 ตําบล

ทุ่งหัวช้าง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร 

ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 1,965,100

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซใต้ ไปดอยงุ้ม หมู่ 8 ตําบลห้วยยาบ อําเภอ

บ้านธิ จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 850 เมตร

1 สายทาง 1,916,900

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนสันมะนะ -บ้านช่างเพี�ยน-บ้านทหาร ตําบล

บ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 380 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,376,200

10. วางท่อส่งนํ�าเพื�อการเกษตร ตําบลหนองยวง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน 

โดยการวางท่อส่งนํ�า พีวีซี ขนาด 4 นิ�ว ชั�น 8.5 ชนิดปลายบาน ระยะทาง 6 กิโลเมตร

1 แห่ง 1,880,000

11. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งเพื�อแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณแก้มฝาย หมู่ที� 8 

ตําบลหนองล่อง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 3.1 เมตร ลึก 4 เมตร 

ยาว 70 เมตร

1 แห่ง 1,930,500

12. ก่อสร้างฝายทดนํ�าคอนกรีตห้วยอ้อแทนฝายเดิม (ฝายนาอ้อ) และคลองส่งนํ�า 

บ้านนากลาง หมู่ที� 2 ตําบลลี� อําเภอลี� จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 

1.20 เมตร และคลองส่งนํ�า ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 1 เมตร

1 แห่ง 2,784,500

13. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยลา หมู่ที� 12 บ้านใหม่ศิวิไล ตําบลลี� อําเภอลี� 

จังหวัดลําพูน ขนาดสันฝายกว้าง 15 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 5 เมตร

1 แห่ง 2,529,200

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Over Lay เพื�อการท่องเที�ยวและขนส่งผลผลิตสาย

เลียบทางรถไฟ (Local Road) ตําบลเหมืองง่า อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน กว้าง 8 เมตร ยาว 

2,300 เมตร

8,761,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,761,000

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Over Lay เพื�อการท่องเที�ยวและขนส่งผลผลิต 

สายเลียบทางรถไฟ (Local Road) ตําบลเหมืองง่า อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร

1 สายทาง 8,761,000

5 โครงการปรับปรุงเส้นทางอันเกิดจากปัญหาอุทกภัย โดยการก่อสร้างสะพาน คสล .

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร บริเวณบ้านท้องฝาย หมู่ที� 9 ตําบลเหล่ายาว อําเภอบ้านโฮ่ง

4,179,600
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,179,600

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านท้องฝาย -บ้านใหม่ หมู่ที� 9

 ตําบลเหล่ายาว อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 60 เมตร

1 แห่ง 4,179,600

6 โครงการยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพื�อการขนส่งผลผลิตการเกษตร และการท่องเที�ยว 

ในพื�นที�อําเภอบ้านธิ

5,977,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,977,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายตีนดอย ตําบลห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ จังหวัด

ลําพูน ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,469,200

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแดง - บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ หมู่ที� 15 - 19 

ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,956,200

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 (สายฟาร์มไก่) ตําบลห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ 

จังหวัดลําพูน ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 2,551,600

7 โครงการยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพื�อการขนส่งผลผลิตการเกษตร และการท่องเที�ยว 

ในพื�นที�อําเภอเมืองลําพูน ระยะที� 1

3,898,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,898,800

1. ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สารบ้านตอง หมู่ที� 4 ตําบลเวียงยอง

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.110 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,966,800

2. ปรับปรุงถนนผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาขอ หมู่ที� 5 และบ้านหนองซิว หมู่

ที� 13 ตําบลป่าสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,932,000

8 โครงการยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื�อขนส่งผลผลิตการเกษตร ในพื�นที�อําเภอป่าซาง 2,556,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,556,700

1. ปรับปรุงผิวจราจรชนิด Cape Seal บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที� 12, บ้านนํ�าดิบหลวง 

หมู่ที� 7 ตําบลนํ�าดิบ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ช่วงที� 1 บ้านวังสวนกล้วย กว้าง 6.00 เมตร 

 ยาว 678.00 เมตร ช่วงที� 2 บ้านนํ�าดิบหลวง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร ความยาว

รวม 810.00 เมตร

1 สายทาง 1,310,700

2. ปรับปรุงผิวจราจรชนิด Cape Seal บ้านเหล่าป่าก๋อย หมู่ที� 1 บ้านสันเจริญ หมู่ที� 14 ตําบล

นํ�าดิบ อําเภอป่าซาง กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 920.00 เมตร

1 สายทาง 1,246,000

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Over Lay เพื�อการท่องเที�ยวและขนส่งผลผลิตสายแยก

 ทล.11 - บ้านศรีบัวบาน ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน กว้าง 8 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร

5,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,000,000

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (Over Lay) สายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - 

บ้านศรีบัวบาน ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร

1 สายทาง 5,000,000
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2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 25,976,100

1 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื�อการท่องเที�ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ (ระยะที� 4) 10,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,000,000

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ถนนเจริญราษฎร์ฝั�งตะวันตก และถนนรอบเมือง ตําบลใน

เมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

1 แห่ง 10,000,000

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที�ยวจังหวัดลําพูน (การจัดงานมหกรรมกลอง

ล้านนาและกลองนานาชาติ)

2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000

3 โครงการก่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ�นเชิงวัฒนธรรม เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวของจังหวัดลําพูน 5,200,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,200,000

1. ก่อสร้างตุงล้านนา จากไฟเบอร์กลาสส์โครงสร้าง คสล . บนถนนเข้าสู่เมืองลําพูน 

ตั�งแต่ สามแยกดอยติ ถึงบริเวณสะพานท่าขาม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

84 ชุด 5,200,000

4 โครงการสืบสานประเพณีล้านนาพลังศรัทธาของชุมชน ประจําปี 2559 2,878,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,878,100

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานเวียงเกาะกลาง เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงประวัติศาสตร์ 1,966,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,966,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานเวียงเกาะกลาง บ้านบ่อคาว หมู่ที� 8 ตําบลบ้านเรือน อําเภอป่า

ซาง จังหวัดลําพูน

1 แห่ง 1,966,000

6 โครงการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการชาติภูมิสถานบ้านครูบาศรีวิชัย หมู่ที� 1 

ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี�

3,932,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,932,000

1. ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการชาติภูมิสถานบ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที� 1 ตําบลศรีวิชัย

อําเภอลี� จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 6.35 เมตร

1 แห่ง 3,932,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 9,404,000

1 โครงการส่งเสริมการผลิตลําไยคุณภาพเพื�อลดความเสี�ยงทางด้านการตลาด ปี 2559 7,467,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,801,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,366,000

1. ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นเพื�อเก็บผลผลิตลําไยและผลิตภัณฑ์ลําไย ขนาด 

กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร

1 ตู้ 400,000

2. ก่อสร้างศูนย์คัดแยกผลผลิตลําไย หมู่ที� 8 บ้านต้นผึ�งหล่ายลี� ตําบลหนองล่อง 

อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน ขนาดพื�นที�กว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร 

พื�นที�ใช้สอย 242 ตารางเมตร

1 หลัง 1,966,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 300,000

2 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้เมล็ดพันธุ์ดีจังหวัดลําพูน 1,936,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 976,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 960,000

1. เครื�องคัดเมล็ดพันธุ์ 8 เครื�อง 800,000
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2. เครื�องเย็บกระสอบเคลื�อนที� 8 เครื�อง 160,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 10,000,000

1 โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดลําไยไทย ลําไยลําพูน 10,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,000,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 2,625,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,625,000

1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดย

การพัฒนาระบบริการทุกระดับให้ดีขึ�น (The Better Service) จังหวัดลําพูน

2,625,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,625,000

1. เครื�องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื�นเสียงความถี�สูง ชนิดดิจิตอล 1 เครื�อง 1,340,000

2. เครื�องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ส พร้อมเครื�องช่วยหายใจและเครื�องติดตามการทํางานของหัวใจ 1 เครื�อง 1,285,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 42,222,600

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 12,850,000

1 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลําพูน ปี 2559 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

2 โครงการปรับปรุงและฟื�นฟูคุณภาพ คูเมืองเก่า (ระยะที� 2) 9,850,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,850,000

1. ปรับปรุงและฟื�นฟูสภาพคูเมืองเก่าลําพูน (คูเมืองที� 5 - 8) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน

4 แห่ง 9,850,000

2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 29,372,600

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าคลองส่งนํ�า รางระบายนํ�า 

เพื�อการเกษตร เพื�อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งในพื�นที�อําเภอเวียงหนองล่อง

3,796,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,796,400

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งหลวง หมู่ที� 8 ตําบลวังผาง 

อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สายทาง 1,856,100

2. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งลํานํ�าลี�บริเวณข้างสะพานข้ามลํานํ�าลี�หน้าศูนย์ กศน . หมู่ที� 1  

ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 164.00 เมตร

1 แห่ง 1,940,300

2  โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งนํ�า อ่างเก็บนํ�าคลองส่งนํ�า รางระบายนํ�า  

เพื�อการเกษตร เพื�อป้องกัน อุทกภัยและภัยแล้ง ในพื�นที�อําเภอบ้านโฮ่ง ระยะที� 1

5,672,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,672,900

1. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านศรีเตี�ย หมู่ที� 3 ตําบลศรีเตี�ย อําเภอบ้านโฮ่ง

จังหวัดลําพูน

1 แห่ง 2,723,900

2. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยแพ่ง หมู่ที� 12 ตําบลบ้านโฮ่ง 

อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

1 แห่ง 2,949,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งนํ�า อ่างเก็บนํ�าคลองส่งนํ�า รางระบายนํ�า 

เพื�อการเกษตร เพื�อป้องกัน อุทกภัยและภัยแล้ง ในพื�นที�อําเภอแม่ทา ระยะที� 1

3,351,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,351,900
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1. ก่อสร้างคลองส่งนํ�า (รางระบายนํ�ารูปตัวยู) หมู่ที� 4 ตําบลทากาศ อําเภอแม่ทา 

จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร

1 แห่ง 1,769,400

2. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยโป่ง หมู่ที� 9 ตําบลทาขุมเงิน อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน 

กว้างเฉลี�ย 70 เมตร ยาวเฉลี�ย 180 เมตร ลึกเฉลี�ย 2 เมตร หรือมีปริมาณงานขุด

ไม่น้อยกว่า 28,571 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,582,500

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งนํ�า อ่างเก็บนํ�าคลองส่งนํ�า รางระบายนํ�า

เพื�อการเกษตร เพื�อป้องกัน อุทกภัยและภัยแล้ง ในพื�นที�อําเภอป่าซาง

7,174,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,174,000

1. ปรับปรุงและวางท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ�ว ชั�น 8.5 ชนิดปลายบาน จํานวน 1,750 ท่อน บ้าน

หนองบัว หมู่ที� 2 ตําบลท่าตุ้ม อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน

1 แห่ง 2,482,000

2. ปรับปรุงรางส่งนํ�าท่อคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว V ปากรางกว้าง 1.50 เมตร 

ก้นรางกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร บ้านไร่ หมู่ที� 1 ถึง บ้านม่วงน้อย หมู่ที� 4 

ตําบลม่วงน้อย อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน

1 แห่ง 2,172,000

3. ปรับปรุงและวางท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ�ว ชั�น 8.5 ชนิดปลายบาน บ้านท่าตุ้ม หมู่ที� 1 ตําบลท่า

ตุ้ม อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน

1 แห่ง 2,520,000

5 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งนํ�า อ่างเก็บนํ�าคลองส่งนํ�า รางระบายนํ�า 

เพื�อการเกษตร เพื�อป้องกัน อุทกภัยและภัยแล้ง ในพื�นที�อําเภอทุ่งหัวช้าง

5,865,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,865,600

1. ขุดขยายสระเก็บนํ�าห้วยแม่ป๋วง บ้านหนองป่าตึง หมู่ที� 2 ตําบลทุ่งหัวช้าง 

อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน ขนาดปากสระกว้าง 60 เมตร ปากสระยาว 110 เมตร  

ลึก 6 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,935,400

2. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยสบอูม บ้านล้องสันติสุข หมู่ที� 11 

ตําบลบ้านปวง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร 

ยาว 520 เมตร หนา 0.15  เมตร

1 แห่ง 1,965,100

3. ก่อสร้างคลองส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยท่าข้ามช้าง บ้านใหม่ หมู่ที� 6 

ตําบลบ้านปวงอําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร 

ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 1,965,100

6 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งนํ�า อ่างเก็บนํ�าคลองส่งนํ�า รางระบายนํ�า 

เพื�อการเกษตร เพื�อป้องกัน อุทกภัยและภัยแล้ง ในพื�นที�อําเภอลี�

1,989,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,989,000

1. ขุดลอกสระเก็บนํ�า หมู่ที� 9 ตําบลลี� อําเภอลี� จังหวัดลําพูน ขนาดกว้างเฉลี�ย 128 เมตร ยาว

 128 เมตร ลึกเฉลี�ย 5 เมตร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 16,384 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,989,000

7 โครงการยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพื�อการขนส่งผลผลิตการเกษตร และการท่องเที�ยว 

ในพื�นที�อําเภอเมืองลําพูน ระยะที� 2

1,522,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,522,800

1. ปรับปรุงและวางท่อลอดเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 7 บ้านศรีบุญชูวังไฮ 

ต.เวียงยอง ขนาด 2 - 2.10 X 2.10 เมตร ยาว 30 เมตร

1 แห่ง 1,522,800

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 15,022,200
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1 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 15,022,200

1  โครงการติดตั�งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) IP CAMERA พร้อมติดตั�งรวมอุปกรณ์และ

โครงข่าย ตลอดจนงานทดสอบระบบในพื�นที�อําเภอเมืองลําพูน

15,022,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,022,200

1. กล้องวงจรปิด (CCTV) IP CAMERA พร้อมทั�งติดตั�งระบบโครงข่ายและอุปกรณ์ 40 จุด 15,022,200

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดน่าน 219,419,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 49,180,100

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 25,898,500

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนํ�าไคร้ - บ้านหนอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน (ต่อเนื�อง) 6,327,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,327,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนํ�าไคร้ - บ้านหนอง ตําบลยม 

อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

1  สายทาง 6,327,500

2 โครงการซ่อมสร้างถนน สายแยก ทล. 1148 - จุดผ่อนปรน สปป.ลาว บ้านใหม่ชายแดน อําเภอ

สองแคว จังหวัดน่าน (ต่อเนื�อง)

19,571,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,571,000

1. โครงการซ่อมสร้างถนน สายแยก ทล. 1148 - จุดผ่อนปรน สปป.ลาว 

บ้านใหม่ชายแดน อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน (ต่อเนื�อง) ระยะทาง 2.630 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,571,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 4,316,000

1 โครงการเพิ�มศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ 3,805,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 805,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,000,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวอุทยานแห่งชาติแม่จริม ตําบลนํ�าปาย อําเภอแม่จริม 

จังหวัดน่าน

1 แห่ง 3,000,000

2 โครงการส่งเสริมเครือข่ายด้านอาชีพและมัคคุเทศก์น้อยในสถานศึกษา 511,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 511,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 10,539,200

1 โครงการมหกรรมเครื�องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ภายใต้ชื�องาน เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน 

ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน

2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000

2 โครงการพัฒนาเครื�องเงินเมืองน่านสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 4,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,000,000

3 โครงการเพิ�มช่องทางการตลาด สินค้า OTOP เชื�อมโยงสู่  AEC 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000



350หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

4 โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1,539,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,539,200

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 5,377,800

1 โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ 1,790,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 290,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,500,000

1. การปลูกไผ่เศรษฐกิจทดแทนพื�นที�ปลูกข้าวโพดเลี�ยงสัตว์และพืชไร่ที�ไม่เหมาะสมกับพื�นที� 360 ไร่ 1,500,000

2 โครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่าน 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

3 โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย 587,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 587,800

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,048,600

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื�อการเชื�อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน 3,048,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,788,600

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 260,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 14,596,500

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 5,800,000

1 ส่งเสริมกิจกรรมขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 5,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,800,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 8,166,500

1 โครงการติดตั�งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในถนนสายหลัก เพื�อเฝ้าระวังเหตุการณ์ในจังหวัดน่าน 5,400,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,400,000

1. ก่อสร้างศูนย์ควบคุมสั�งการพร้อมติดตั�งระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด CCTV 1 แห่ง 5,400,000

2 โครงการ ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม มิสเตอร์เตือนภัย จังหวัดน่าน 566,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 566,500

3 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 950,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 950,000

4 โครงการ พัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย หนึ�งตําบล หนึ�งทีมกู้ชีพ กู้ภัย 1,250,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,250,000

3 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 630,000

1 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

630,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 630,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 145,642,900

1 อนุรักษ์ ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 82,579,500

1 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดน่าน (ต่อเนื�อง) 9,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,500,000



351หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. สร้างแนวกันไฟในพื�นที�จังหวัดน่าน 15 อําเภอ 4,500,000

2 โครงการส่งเสริมการทํานาขั�นบันไดบนพื�นที�สูง 15,816,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 266,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,550,000

1. สํารวจรังวัดแนวเขตและกําหนดแนวการขุด การเตรียมพื�นที� ทําทางตรวจการและแนวกันไฟ

 ปักหลัก ขนกล้าและปลูกต้นไม้ ดายวัชพืช ปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย

1500 ไร่ 562,000

2. การขุดปรับแต่งพื�นที� 1500 ไร่ 10,000,000

3. ติดตั�งระบบนํ�าเข้าสู่พื�นที�นาขั�นบันได 1500 ไร่ 2,000,000

4. ก่อสร้างฝายผสมผสาน 200 แห่ง 2,000,000

5. ก่อสร้างฝายกึ�งถาวร 26 แห่ง 988,000

3 โครงการปลูกป่าหวาย เพื�อการอนุรักษ์และฟื�นฟูหวายพันธ์พื�นเมืองจังหวัดน่านตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ต่อเนื�อง)

9,330,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,390,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,940,900

1. สํารวจรังวัดแนวเขตและกําหนดแนวการขุด การเตรียมพื�นที� ทําทางตรวจการและแนวกันไฟ

 ปักหลัก ขนกล้าและปลูกต้นไม้ ดายวัชพืช ปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย

4000 ไร่ 4,940,900

2. ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบตาข่ายคลุมหินทิ�ง 200 แห่ง 2,000,000

4 โครงการฟื�นฟูสภาพป่า การจัดทําฝายและจัดหากล้าไม้เพื�อสนับสนุนโครงการตามวาระจังหวัด

น่าน 2013-2017 สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นนํ�า

7,120,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 360,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,760,000

1. ก่อสร้างฝายกึ�งถาวร 20 แห่ง 760,000

2. กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 1000 ไร่ 3,000,000

3. ก่อสร้างฝายการเบียล 50 แห่ง 500,000

4. ทํานาขั�นบันได 260 ไร่ 2,500,000

5 โครงการอนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด

น่าน (ต่อเนื�อง)

8,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,800,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,000,000

1. สํารวจรังวัดแนวเขตและกําหนดแนวการขุด การเตรียมพื�นที� ทําทางตรวจการและแนวกันไฟ

 ปักหลัก ขนกล้าและปลูกต้นไม้ ดายวัชพืช ปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย

3000 ไร่ 5,000,000

2. ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบตาข่ายคลุมหินทิ�ง 100 แห่ง 1,000,000

6 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าน่านบ้านศรีมงคล หมู่ที� 1 ตําบลขึ�ง อําเภอเวียงสา

จังหวัดน่าน ความยาว 300 เมตร

17,403,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,403,800

1. ค่าก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าน่าน บ้านศรีมงคล หมู่ที� 1 ตําบลขึ�ง 

อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 300.00 เมตร

1 แห่ง 17,403,800
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

7 โครงการป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะฝั�งแม่นํ�า (ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าน่าน บ้าน

นํ�าปั�ว หมู่ที� 2 ,หมู่ที� 3 ,หมู่ที� 4 ตําบลนํ�าปั�ว อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ความยาว 250 เมตร)

14,478,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,478,800

1. ค่าก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าน่าน บ้านนํ�าปั�ว หมู่ที� 2, หมู่ที� 3, หมู่ที� 4 

ตําบลนํ�าปั�ว อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 250.00 เมตร

1 แห่ง 14,478,800

8 โครงการส่งเสริมต้นกล้าเยาวชนรักษ์ป่าน่าน 630,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 630,000

2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 63,063,400

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร 1 อําเภอ 1 แหล่งนํ�า 36,884,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 36,884,500

1. ฝายนาดอนพร้อมระบบส่งนํ�า ฝายยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตําบลพระธาตุ อําเภอ

เชียงกลาง จังหวัดน่าน

1 แห่ง 4,845,800

2. ฝายนายาวพร้อมระบบส่งนํ�า ฝายยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร และคลองส่งนํ�ายาว 

300.00 เมตร ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน

1 แห่ง 14,576,300

3. ฝายนํ�าปั�ววังตะเคียน ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตําบลทุ่งศรีทอง อําเภอเวียงสา 

จังหวัดน่าน

1 แห่ง 5,820,800

4. ฝายห้วยฮ่างพร้อมระบบส่งนํ�า ฝายยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตําบลปอน อําเภอทุ่ง

ช้าง จังหวัดน่าน

1 แห่ง 4,845,800

5. ฝายนํ�าเกี�ยนพร้อมระบบส่งนํ�า ฝายยาว 15.00 เมตร สูง 2.00 เมตร และระบบส่งนํ�ายาว 

2.000 กิโลเมตร ตําบลนํ�าเกี�ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

1 แห่ง 6,795,800

2 โครงการปรับปรุงแหล่งนํ�าและก่อสร้างระบบส่งนํ�า 26,178,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,178,900

1. ระบบส่งนํ�าฝายนาเคียน ความยาว 5.000 กิโลเมตร ตําบลจอมจันทร์ อําเภอเวียงสา 

จังหวัดน่าน

1 แห่ง 12,626,300

2. ระบบส่งนํ�าฝายมวย ความยาว 3.000 กิโลเมตร ตําบลศิลาเพชร อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง 8,726,300

3. ปรับปรุงท้ายฝายนํ�าย่างและอาคารประกอบ ความยาว 200.00 เมตร ตําบลป่าคา อําเภอท่า

วังผา จังหวัดน่าน

1 แห่ง 4,826,300

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดพะเยา 235,154,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 191,231,900

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 83,088,900

1 โครงการ พัฒนาแหล่งนํ�า 16,503,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,503,100
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งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ฟื�นฟูและขยายแหล่งต้นนํ�าแม่สุกสู่การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ พื�นที� 29,617 

ตารางเมตร หมู่ที� 8 บ้านแม่จว้า ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 7,653,700

2. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าในพื�นที�อําเภอแม่ใจ พื�นที� 5,500 

ตารางเมตร บ้านสระวังทอง หมู่ที� 10 ตําบลป่าแฝก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 555,700

3. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าร่องปอ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 746.00 เมตร หมู่ที� 7 ตําบลดงเจน อําเภอ

ภูกามยาว จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 1,950,000

4. ฟื�นฟูเขื�อนป้องกันการกัดเซาะคันอ่างเก็บนํ�าร่องติ�ว ความยาว 400.00 เมตร หมู่ที� 17 ตําบล

ห้วยแก้ว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 975,000

5. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าเข้าสู่พื�นที�การเกษตร กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1.300 กิโลเมตร บ้านร่องดู่ หมู่ที� 10 ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 170,000

6. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าเข้าสู่พื�นที�การเกษตร กว้าง 8.00 เมตร 

ยาว 1.000 กิโลเมตร บ้านใหม่กาญจนา หมู่ที� 15 ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 350,000

7. พัฒนาแหล่งกักเก็บและระบบกระจายนํ�าเข้าสู่พื�นที�การเกษตร กว้าง 20.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร บ้านห้วยยางขามกลาง หมู่ที� 11 ตําบลห้วยยางขาม อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 220,000

8. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าเข้าสู่พื�นที�การเกษตร กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2.400 กิโลเมตร บ้านดงเคียน หมู่ที� 3 ตําบลห้วยยางขาม อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 370,000

9. พัฒนาทํานบดินกั�นนํ�าห้วยผาแดง ความยาว 65.00 เมตร บ้านเดื�อ หมู่ที� 15 ตําบลปง 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 1,335,700

10. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าลํานํ�าลู บ้านดอนไชย - บ้านต้า หมู่ที� 4 - หมู่ที�

 6 ตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 975,000

11. พัฒนาแหล่งนํ�าบ้านปางมดแดง หมู่ที� 9 ตําบลอ่างทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 973,000

12. พัฒนาแหล่งนํ�า บ้านปางวัว หมู่ที� 1 ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 975,000

2 โครงการ ก่อสร้างตลาดกลางยางพาราพร้อมลานตาก 6,103,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 17,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,086,300

1. คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ�ว) 1 เครื�อง 16,000

2. โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี� 1 ชุด 7,000

3. ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ 8,000

4. รถโฟลค์ลิฟท์ ขนาด 3 ตัน 1 คัน 350,000

5. เครื�องชั�งดิจิตอล ขนาด 500 กิโลกรัม 2 เครื�อง 34,000

6. เครื�องชั�งดิจิตอล ขนาด 2000 กิโลกรัม 1 เครื�อง 24,000

7. เครื�องชั�งดิจิตอล ขนาด 1000 กิโลกรัม 2 เครื�อง 40,000

8. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 1 เครื�อง 7,300

9. ก่อสร้างโกดังเก็บยาง ขนาด 6 x 20 เมตร พร้อมอาคารและลานตาก บ้านทุ่งติ�ว 

หมู่ที� 6 ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

1 โรง 5,600,000

3 โครงการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อเชื�อมโยงการเกษตร และการค้า การลงทุน 

ของจังหวัดพะเยา

8,694,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,694,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปงเสด็จ - อ่างเก็บนํ�าร่องสัก ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 

ตําบลบ้านปิน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

1 สายทาง 8,694,000

4 โครงการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อเชื�อมโยงการค้า การลงทุน 19,964,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,964,000

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อเชื�อมโยงการค้า การลงทุน สายบ้านแก - บ้านก๊อน้อย ตําบลป่า

สัก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.165 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,837,000

2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อเชื�อมโยงการค้า การลงทุน สายบ้านหนองสระ - 

บ้านดงเวียง ตําบลป่าแฝก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 780.00 เมตร

1 สายทาง 8,290,000

3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อเชื�อมโยงการค้า การลงทุน สายบ้านม่วงชุม - บ้านสถาน ตําบล

ป่าสัก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,837,000

5 โครงการ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื�อเชื�อมโยงการค้า การลงทุน 31,824,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 31,824,000

1. บํารุงรักษาทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา - ปากบอก บ้านสันป่าสัก 

ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร

1 แห่ง 12,542,000

2. บํารุงรักษาทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน ดอกคําใต้ - บ้านปิน ตําบลหนองหล่ม อําเภอ

ดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.072 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,641,000

3. บํารุงรักษาทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - ปัวดอย ตําบลนาปรัง - ตําบลออย อําเภอ

ปง จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.480 กิโลเมตร

1 แห่ง 9,641,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 55,727,200

1 โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสินค้าเพื�อรองรับจุดผ่านแดนถาวร 4,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,950,000

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้า ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 850,000

2. ก่อสร้างอาคารจําหน่ายสินค้า ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 1,500,000

3. ก่อสร้างอาคารห้องนํ�า ชาย-หญิง ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 700,000

4. ก่อสร้างลานจอดรถ ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 1,500,000

5. ก่อสร้างรางระบายนํ�า ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 400,000

2 โครงการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื�นที�การเกษตรเชื�อมโยงเส้นทางสายหลัก 22,302,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 22,302,600

1. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านไร่อ้อย หมู่ที� 5 - บ้านหนองบัว หมู่ที� 2 

ตําบลบ้านเหล่า อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,970,000

2. ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ม่อนเกี�ย - อ่างต้นยาง บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที� 4 

ตําบลเจริญราษฎร์ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.010 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,251,000

3. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายห้วยเต๋ย - สายห้วยเคียน หมู่ที� 6 บ้านแม่สุก 

ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.480 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,034,300

4. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายสันมะค่า - หนองเล็งทราย หมู่ที� 7 บ้านสันสลี 

ตําบลเจริญราษฏร์ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.170 กิโลเมตร

1 สายทาง 490,000
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5. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านร่องปอ หมู่ที� 7 - หมู่ที� 14 ตําบลดงเจน 

อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,955,000

6. ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านกิ�วแก้ว หมู่ที� 8 ตําบลห้วยข้าวกํ�า อําเภอจุน จังหวัด

พะเยา ระยะทาง 800.00 เมตร

1 สายทาง 300,000

7. ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านสักสัน - บ้านปางมดแดง ตําบลหงส์หิน อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 660,000

8. ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านฝั�งหมิ�น หมู่ที� 6 - บ้านห้วยยางขาม หมู่ที� 2 

ตําบลห้วยยางขาม อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 550,000

9. ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยบง หมู่ที� 3 ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร

1 สายทาง 230,000

10. ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยงิ�วใหม่ หมู่ที� 6 ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 210,000

11. ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยงิ�ว หมู่ที� 2 ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอจุน จังหวัด

พะเยา ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร

1 สายทาง 230,000

12. ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านธาตุขิงแกงบน หมู่ที� 5 ตําบลพระธาตุขิงแกง 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 380,000

13. ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านแม่ทะลาย หมู่ที� 2 ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน

 จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 250,000

14. ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยแก้วพัฒนา หมู่ที� 11 ตําบลห้วยข้าวกํ�า 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ระยะทาง 800.00 เมตร

1 สายทาง 200,000

15. ลงดินลูกรังเสริมผิวถนนสายสันเก๊าตุ้ม หมู่ที� 4 บ้านทุ่ง - หมู่ที� 6 บ้านทุ่งหลวง ตําบลดอน

ศรีชุม อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 980,000

16. ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี�ยแต่งเรียบ บ้านห้วยหรายแก้ว หมู่ที� 9 ตําบลสันโค้ง 

อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 4.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 699,400

17. ก่อสร้างถนนลูกรังสายเชื�อมระหว่างบ้านหางดง หมู่ที� 4 ตําบลดงสุวรรณ - 

บ้านสันป่าพาด ตําบลแม่อิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 400,000

18. ก่อสร้างถนนลูกรังสายการเกษตร หมู่ที� 8 ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต้ 

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 400,000

19. ปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตรหลังพระธาตุแจ้โว้ หมู่ที� 8 ตําบลคือเวียง 

อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 480,000

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนส่งพืชผลทางการเกษตร บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที� 6 ตําบล

ศรีถ้อย อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 320.00 เมตร

1 สายทาง 981,000

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที� 2 ตําบลบ้านปิน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 

279.00 เมตร

1 สายทาง 608,300

22. ปรับปรุงผิวถนนสายทางบางจาก - วัดอนุมัติวงศ์ หมู่ที� 3 ตําบลดอกคําใต้ 

อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 500.00 เมตร

1 สายทาง 1,157,600

23. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื�นที�การเกษตรและเชื�อมโยงเส้นทางสายหลัก

สายบ้านสา หมู่ที� 6 - บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที� 4 อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

1 สายทาง 981,000
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24. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื�นที�การเกษตรและเชื�อมโยงเส้นทางสายหลัก 

สายบ้านดง หมู่ที� 13 ตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา

1 สายทาง 981,000

25. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื�นที�การเกษตรและเชื�อมโยงเส้นทางสายหลัก 

สายบ้านห้วยเดื�อ หมู่ที� 13 ตําบลร่มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

1 สายทาง 2,943,000

26. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื�นที�การเกษตร หมู่ที� 1, หมู่ที� 11 ตําบลบ้านมาง และ หมู่ที� 6 ตําบล

เชียงม่วน อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

1 สายทาง 981,000

3 โครงการ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื�อเชื�อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที�ยว 16,390,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,390,600

1. ปรับปรุงจุดเสี�ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หมายเลข 1091 ตอน ห้วยคอกหมู

 - ป่าแดง บริเวณ บ้านนาปรัง ตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

1 แห่ง 16,390,600

4 โครงการ ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพื�นที�ป่าอนุรักษ์ 11,410,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 489,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,921,000

1. ครุภัณฑ์สําหรับบ้านพักนักท่องเที�ยว 3 ชุด 165,400

2. ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที�ยว 3 หลัง 5,455,600

3. ปรับปรุงลานกางเต๊นท์ 1 แห่ง 900,000

4. ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 1 แห่ง 900,000

5. ซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาตินํ�าตกภูซาง 1 แห่ง 3,500,000

5 โครงการ พัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวอําเภอภูซาง 674,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 174,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 500,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที�ท่องเที�ยวในอําเภอภูซาง 2 แห่ง 500,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 2,726,000

1 โครงการ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและการตลาดยางพารา 1,371,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 299,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,072,000

1. เครื�องจักรรีด ขนาด 5 x 2 นิ�ว พร้อมมอเตอร์ 10 ชุด 322,000

2. ก่อสร้างโรงทํายางแผ่นระดับครัวเรือน อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 10 โรง 750,000

2 โครงการ ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาด การค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียน

 และประเทศคู่ค้า

1,355,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 555,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 800,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 49,689,800

1 โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื�นที�ที�มีศักยภาพ 8,363,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,863,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,500,000

1. เครื�องคัดแยกสีเมล็ดข้าว 1 เครื�อง 1,600,000
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2. ก่อสร้างโรงสีข้าว ตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 2,900,000

3. ก่อสร้างลานตาก  ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 2,000,000

2 โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการนํ�าเข้าสู่พื�นที�การเกษตร 13,675,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,675,400

1. ฟื�นฟูและขยายลํานํ�าห้วยแม่จว้า ช่วงที� 1 ยาว 650.00 เมตร ช่วงที� 2 

ยาว 500.00 เมตร หมู่ที� 8 ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 1,170,000

2. พัฒนาระบบกักเก็บนํ�าสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั�นลําห้วยแม่จว้า สันฝายสูง 

2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หมู่ที� 8 ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 1,267,500

3. ฟื�นฟูและขยายลํานํ�าแม่กระทบ ความลึกเฉลี�ย 1.00 เมตร ความยาว 1.205 กิโลเมตร บ้าน

ป่าแฝกเหนือ หมู่ที� 3 ตําบลป่าแฝก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 212,000

4. ฟื�นฟูอ่างเก็บนํ�าห้วยบง กว้าง 20.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร 

หมู่ที� 2 ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 1,462,500

5. พัฒนาทํานบดินกั�นนํ�าห้วยฮ่าง ฐานกว้าง 40.00 เมตร สันทํานบกว้าง 10.00 เมตร 

สูง 6.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หมู่ที� 8 ตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 1,462,500

6. ฟื�นฟูและพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรอ่างเก็บนํ�าห้วยบง พื�นที�รวมไม่น้อยกว่า 12,460 

ตารางเมตร ตําบลแม่ปืม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 975,000

7. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าเข้าสู่พื�นที�การเกษตร ช่วงที� 1 ยาว 400.00 เมตร

 ช่วงที� 2 ยาว 440.00 เมตร บ้านกิ�วแก้ว หมู่ที� 8 และบ้านห้วยแก้วพัฒนา หมู่ที� 11 ตําบลห้วย

ข้าวกํ�า อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 301,000

8. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าเข้าสู่พื�นที�การเกษตร สันฝายยาว 15.00 เมตร 

สูง 1.50 เมตร บ้านแม่วังช้าง หมู่ที� 1 ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 366,000

9. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าเข้าสู่พื�นที�การเกษตร กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1.500 กิโลเมตร บ้านแม่วังช้าง หมู่ที� 1 และ บ้านธาตุสันทุ่งใต้ หมู่ที� 6 

ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 396,800

10. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าเข้าสู่พื�นที�การเกษตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

1.800 กิโลเมตร บ้านห้วยงิ�ว หมู่ที� 2 ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 415,400

11. ฟื�นฟูสันดอนทรายเพื�อชะลอความแรงของนํ�า กว้าง 33.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร บ้าน

หนองหมู หมู่ที� 3 ตําบลบ้านมาง อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 487,500

12. ปรับปรุงซ่อมแซมทํานบดินห้วยเกี�ยง กว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

บ้านหนองกลาง หมู่ที� 7 ตําบลบ้านมาง อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 975,000

13. ฟื�นฟูแหล่งนํ�าลําห้วยสาขาลําห้วยดง(ห้วยดินกี�) กว้าง 12.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หมู่

ที� 8 ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 137,000

14. ฟื�นฟูแหล่งนํ�าลําเหมืองร่องขุย กว้าง 10.00 เมตร ยาว 1.875 กิโลเมตร หมู่ที� 5 ตําบล

ดอกคําใต้ อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 487,500

15. ฟื�นฟูแหล่งนํ�าลําห้วยร่อยขุย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2.000 กิโลเมตร หมู่ที� 2, 

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านปิน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 816,000
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16. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าสู่พื�นที�การเกษตรลําห้วยร่องเบี�ย 

กว้าง 14.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร บ้านปัว หมู่ที� 4 ตําบลเจดีย์คํา อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา

1 แห่ง 487,500

17. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าและระบบกระจายนํ�าสู่พื�นที�การเกษตรลํานํ�าญวน 

กว้าง 14.00 เมตร ยาว 1.850 กิโลเมตร หมู่ที� 19 ตําบลร่มเย็น อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 487,500

18. พัฒนาระบบกักเก็บนํ�าและระบบกระจายสู่พื�นที�การเกษตรลํานํ�าลาว 

กว้าง 20.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร บ้านกาญจนา หมู่ที� 8 ตําบลแม่ลาว 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 487,500

19. ก่อสร้างฝายทุ่งย้างบน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร บ้านต้นผ้ง หมู่ที� 3 

ตําบลป่าสัก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 1,281,200

3 โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตร 2,053,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,053,100

4 โครงการ เพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยเพื�อการตลาดแบบครบวงจร 2,326,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,156,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,169,900

1. เครื�องอัดฟางพ่วงรถแทรกเตอร์ 1 เครื�อง 500,000

2. คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ�ว) 1 เครื�อง 16,000

3. อุปกรณ์แปรรูป 1 ชุด 70,000

4. กระเป๋าอุปกรณ์พร้อมเครื�องมือการแพทย์ 3 ชุด 180,000

5. เครื�องชั�ง แบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม 1 เครื�อง 13,000

6. เครื�องสับหญ้า 1 เครื�อง 33,600

7. เครื�องมือสําหรับห้องปฏิบัติการตรวจรับนํ�านม 1 ชุด 350,000

8. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 1 เครื�อง 7,300

5 โครงการ เพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย 15,238,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 280,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,958,000

1. กล้องถ่ายภาพนิ�ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล 2 ตัว 14,000

2. เครื�องสับอาหาร 1 เครื�อง 210,000

3. เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens 1 เครื�อง 24,000

4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ�ว 1 จอ 20,000

5. ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และชําแหละสุกร ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 โรง 7,245,000

6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 100,000

7. ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และชําแหละสุกร ตําบลเชียงม่วน อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 1 โรง 7,245,000

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ตําบลเชียงม่วน อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 100,000

6 โครงการ เพิ�มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพแคนตาลูปสู่มาตรฐานความปลอดภัย 

อําเภอแม่ใจ

1,150,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,150,600
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7 โครงการ บูรณาการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริของจังหวัดพะเยา 2,406,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,139,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,267,300

1. ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื�นที�ป่าอนุรักษ์ บ้านสันติสุข - บ้านขุนกําลัง 

ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 100,000

2. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื�นที�ป่าอนุรักษ์ บ้านสันติสุข - บ้านขุนกําลัง ตําบล

ขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา

235 ไร่ 1,167,300

8 โครงการ ขยายผลโครงการพระราชดําริและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1,162,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,139,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,300

1. คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ�ว) 1 เครื�อง 16,000

2. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 1 เครื�อง 7,300

9 โครงการ ขับเคลื�อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื�นที�ประยุกต์ตามพระราชดําริ (ปิดทองหลังพระ) 

จังหวัดพะเยา

1,259,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,259,700

10 โครงการ ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 759,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 759,500

11 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อาเซียน 1,293,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 813,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 250,000

1. เครื�องซีนปากถุง 1 เครื�อง 250,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 230,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 5,979,100

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,312,900

1 โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2,312,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,312,900

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 2,436,200

1 โครงการ พัฒนาอาชีพยกระดับรายได้และส่งเสริมการเข้าสู่สวัสดิการสังคมประชาชน 2,436,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,436,200

3 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1,230,000

1 โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรม ใฝ่ธรรมสร้างสุข 1,230,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,230,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 17,645,800

1 ควบคุมมลพิษ 2,435,000

1 โครงการ ส่งเสริมการผลิตและใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามพระราชดําริ 890,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 890,000

2 โครงการ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนแบบมีส่วนร่วมระดับชุมชน (ส่งเสริมตู้อบ) 1,545,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,545,000

2 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 15,210,800

1 โครงการ ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์พื�นที�ป่าต้นนํ�า 2,300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 300,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ฝังเสาปูนและทําป้ายแนวเขตป่า 7 ชุมชน 500,000

2. ปลูกต้นไม้แนวกันชนตามแนวเขตป่า 7 ชุมชน 500,000

3. จัดทําแปลงปลูกต้นไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชชนิดอื�น 7 ชุมชน 500,000

4. ปลูกต้นไม้สร้างรายได้ในพื�นที�ป่า 7 ชุมชน 500,000

2 โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื�นฟูแหล่งนํ�า 3,402,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,235,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,167,600

1. ฟื�นฟูและพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าพื�นที�หมู่บ้านป่าแฝกกลาง กว้างเฉลี�ย 81.50 เมตร ยาว 

90.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หมู่ที� 2 ตําบลป่าแฝก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 731,300

2. ปรับปรุงฝายพร้อมอนุรักษ์ฟื�นฟูลํานํ�าปืมสู่การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการต้นนํ�า

กว๊านพะเยา บ้านไร่อ้อย หมู่ที� 5 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 536,300

3. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าลําธารแบบกึ�งถาวร 15 แห่ง 500,000

4. ปลูกแฝกสร้างความชุ่มชื�น ลดการพังทลายของหน้าดินและดักตะกอนก่อนลงสู่แหล่งนํ�า 10 ชุมชน 400,000

3 โครงการ อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื�นที�ป่าอนุรักษ์ 9,508,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,508,200

1. ปลูกป่า พื�นที�ทวงคืนผืนป่า บริเวณแนวเขตพื�นที�ป่าอนุรักษ์ 5 แห่ง 9,508,200

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 11,297,600

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 4,715,000

1 โครงการ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,000

2 โครงการ การแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ 1,865,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,865,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 6,582,600

1 โครงการ การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1,828,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,828,000

2 โครงการ การสร้างความมั�นคงพื�นที�ตอนใน 2,851,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,851,600

3 โครงการ การเสริมสร้างความมั�นคงตามแนวชายแดน 1,903,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,903,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000
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งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดเชียงราย 311,685,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 149,337,900

1 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 55,972,600

1 โครงการพัฒนาศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงราย (OTOP Chiang Rai Center) 9,848,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 827,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,021,500

1. กล้องวงจรปิดแบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 5 ชุด 225,000

2. เครื�องบันทึกภาพแบบ Network Recorder NVR และ HDD 1 TB 1 เครื�อง 125,000

3. โทรทัศน์ LED 32 นิ�ว 1 เครื�อง 9,000

4. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19 Rack) 1 ตู้ 6,000

5. เครื�องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 1 เครื�อง 6,100

6. ก่อสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และประดับตกแต่งสวนหย่อม 

ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 5,701,400

7. ก่อสร้างอาคารทอผ้ากลุ่มสตรีไทลื�อ บ้านศรีดอนไชย ตําบลศรีดอนไชย อําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 2,949,000

2 โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงราย 9,320,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,320,300

3 โครงการพัฒนาเพิ�มศักยภาพศูนย์ผลิตเมล็ดข้าวชุมชน 8,740,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,790,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 950,000

1. เครื�องเย็บกระสอบพร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด 300,000

2. ตาชั�งแบบราว ขนาด 200 กิโลกรัม 10 เครื�อง 100,000

3. เครื�องวัดความชื�น 10 เครื�อง 150,000

4. เครื�องทําความสะอาดข้าว 10 เครื�อง 400,000

4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลานิลถิ�นล้านนาสู่สากล 5,644,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,644,400

5 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื�อคุณภาพ 4,744,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,744,700

6 โครงการสนับสนุนการเพิ�มประสิทธิภาพศูนย์จําหน่ายและรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย 9,898,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,898,800

1. เครื�องทําความเย็นผัก (Hyro Cooling) 1 ชุด 2,800,000

2. เครื�องบรรจุหีบห่อพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,250,000

3. ก่อสร้างอาคารผลิตและตัดแต่ง ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 4,374,300

4. ก่อสร้างห้องเย็นเก็บสินค้า ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 1,474,500

7 โครงการเชื�อมโยงเครือข่ายการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร 7,775,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,755,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,019,100
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1. รถเข็นสินค้า 35 คัน 182,000

2. โต๊ะสแตนเลส 10 ตัว 68,500

3. อ่างล้างผักผลไม้สแตนเลส 10 ชุด 87,000

4. โต๊ะตาข่าย 10 ตัว 95,000

5. เครื�องชั�งแบบแขวนดิจิตอล 1,000 กิโลกรัม 1 เครื�อง 295,000

6. เครื�องสไลด์เนื�อสัตว์ 2 เครื�อง 118,000

7. ห้องทดสอบสารพิษตกค้างเคลื�อนที�พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด 3,056,000

8. เคาท์เตอร์จําหน่ายสินค้าเกษตรเคลื�อนที�พร้อมอุปกรณ์ 40 ชุด 2,117,600

2 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 39,996,700

1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+6 และ GMS เพื�อรองรับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ

9,470,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,767,500

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 3,702,500

2 โครงการสนับสนุนการขับเคลื�อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

3 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีบานประตูเหล็ก ปิด -เปิดนํ�า พร้อมก่อสร้างคลอง

ส่งนํ�า

19,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,500,000

1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีบานประตูเหล็ก ปิด-เปิดนํ�า พร้อมก่อสร้างคลองส่ง

นํ�า บริเวณลํานํ�าแม่ลาวหลง หมู่ที� 3 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 19,500,000

4 โครงการเสริมคันดินเหมืองส่งนํ�าลําห้วยนํ�าเหลืองแก้ไขปัญหานํ�าท่วมพื�นที�การเกษตร

บ้านดอนชุม หมู่ 21 ตําบลห้วยสัก

1,026,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,026,700

1. ปรับปรุงเสริมคันดินเหมืองส่งนํ�าลําห้วยนํ�าเหลืองแก้ไขปัญหานํ�าท่วมพื�นที�การเกษตร บ้าน

ดอนชุม หมู่ที� 21 ตําบลห้วยสัก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 1,026,700

3 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 43,583,600

1 โครงการเปิดประตูเชื�อมโยงการท่องเที�ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiang Rai 

Gateway)

13,843,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,843,300

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวภูหลงถัง (บ้านพญาพิภักดิ�) 850,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 850,000

1. ปรับปรุงห้องนํ�านักท่องเที�ยวบ้านพญาพิภักดิ� หมู่ที� 13 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด

เชียงราย

1 แห่ง 150,000

2. ปรับปรุงลานจุดชมวิวบ้านพญาพิภักดิ� หมู่ที� 13 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 500,000

3. ปรับปรุงบ้านพักต้อนรับนักท่องเที�ยวบ้านพญาพิภักดิ� หมู่ที� 13 ตําบลยางฮอม

อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

2 หลัง 200,000
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3 โครงการพัฒนาเมืองหน้าด่านเพื�อการท่องเที�ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรม อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

6,695,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,595,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,500,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื�อการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลเวียง 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 1,500,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 600,000

4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสน่ห์มรดกวัฒนธรรมและวิถีล้านนาและเทศกาลวัฒนธรรมเพื�อ

การการท่องเที�ยววัฒนธรรม

6,088,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,088,000

5 โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมชาติ 11,141,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,054,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,087,300

1. ก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ�งก่อสร้างประกอบสระว่ายนํ�าสําเร็จรูปพร้อมโรงบําบัดนํ�า

(วารีบําบัด) ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 9,241,700

2. ก่อสร้างปรับปรุงสถานที�และตกแต่งภายในโรงพยาบาลแม่ลาว ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอ

แม่ลาว จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 845,600

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งรับนักท่องเที�ยว ศูนย์จําหน่ายสินค้า อาหารปลอดภัย OTOP 

และจุดพักรถโดยสาร

4,965,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 33,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,931,900

1. เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู 7 เครื�อง 308,000

2. ก่อสร้างอาคารศูนย์จําหน่ายสินค้าพร้อมป้ายโครงการ ตําบลป่าตาล อําเภอขุนตาล จังหวัด

เชียงราย

1 หลัง 1,981,600

3. ปรับปรุงต่อเติมพระธาตุขุนตาลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตําบลป่าตาล อําเภอขุนตาล 

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 2,013,000

4. ปรับปรุงตลาดสดเป็นอาคารนวดแผนไทย ตําบลป่าตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 629,300

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 9,785,000

1 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย 9,785,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,785,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 66,221,800

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 49,371,000

1 โครงการพัฒนาคนและชุมชนให้มีจริยธรรมและวินัยเพื�อสร้างสังคมที�เอื�ออาทรต่อกัน 4,842,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,188,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,654,100

1. ก่อสร้างศาลาสร้างสุขแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม ตําบลริมกก 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 2,654,100

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื�อสร้างความมั�นคงของมนุษย์ 2,537,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,537,000

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื�อสร้างสรรค์สังคมให้เกิดสันติสุขอย่างยั�งยืน 1,903,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,903,000

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษาตลอด

ชีวิตจังหวัดเชียงราย

4,275,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,275,000

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานจังหวัดเชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน 2,425,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,425,400

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียงตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

4,290,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,290,400

7 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื�นที�ประยุกต์ตามพระราชดําริจังหวัดเชียงราย 4,410,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 395,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,015,700

1. ก่อสร้างประปาภูเขาห้วยลึก บ้านแม่เปาเหนือ หมู่ที� 12 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 342,500

2. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�า บ้านต้าหัวฝาย หมู่ที� 3 ตําบลบ้านต้า อําเภอขุนตาล

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 528,800

3. ขุดลอกขยายอ่างเก็บนํ�าห้วยดิบ บ้านสันเกล็ดทอง หมู่ที� 7 ตําบลโป่งงาม 

อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 477,700

4. ขุดลอกห้วยปากเหมือง บ้านไร่ หมู่ที� 7 ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 300,000

5. ขุดลอกหนองปลาก๋วน บ้านวังเขียว หมู่ที� 8 ตําบลหนองป่าก่อ อําเภอดอยหลวง จังหวัด

เชียงราย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,821 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 900,000

6. ก่อสร้างฝายพัฒนาแหล่งนํ�าพื�นที�ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ บ้านห้วยสัก 

หมู่ที� 5 ตําบลเวียงห้าว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 200,000

7. ก่อสร้างฝายพัฒนาแหล่งนํ�าพื�นที�ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ บ้านเด่นชัย หมู่ที� 9 

ตําบลแม่อ้อ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 300,000

8. พัฒนาระบบนํ�าเพื�อการอุปโภคบริโภค บ้านเหล่า หมู่ที� 1 ตําบลปล้อง อําเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 200,000

9. พัฒนาระบบนํ�าเพื�อการเกษตร ตําบลแม่ลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 300,000

10. ว่างท่อส่งนํ�า บ้านปางปอ หมู่ที� 1 ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 82,500

11. พัฒนาแหล่งนํ�า บ้านผาแล หมู่ที� 6 ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 249,300

12. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�า บ้านปางกอ หมูี�ที� 17 ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 108,700

13. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�า บ้านปางปอ หมู่ที� 1 ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 26,200

8 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณหนองหลวง 2,506,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,506,600

1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณหนองหลวง บ้านปง หมู่ที� 6 ตําบลเวียงชัย 

อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 2,506,600
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9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี�น้องชนเผ่าเพื�อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า 18,620,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 18,620,200

1. ก่อสร้างศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP บ้านห้วยนํ�าขุ่น หมู่ที� 1 

ตําบลแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 6,782,700

2. ปรับปรุงระบบประปาภูเขาจากบ้านลาบาถึงจุดชมวิว ตําบลแม่ฟ้าหลวง 

อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 2,437,500

3. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจําอําเภอ บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที� 2 ตําบลแม่ฟ้าหลวง 

อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 9,400,000

10 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งลํานํ�าจัน หมู่ 12 ตําบลป่าตึง 3,220,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,220,600

1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ�าอําเภอแม่จัน หมู่ 12 ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 3,220,600

11 โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนเพื�อรองรับการยกระดับหนองหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที�ยว

เชิงนิเวศน์

340,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 340,000

2 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 16,850,800

1 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาด รูปแบบสถาปัตยกรรมระฆังวัดหลวง 9,731,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,881,000

1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาดรูปแบบสถาปัตยกรรมระฆังวัดหลวง ตําบลครึ�ง อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 6,881,000

2 โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาหัตถกรรมแกะสลักไม้สล่าเชียงราย เพื�อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4,425,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,425,000

3 โครงการปรับปรุงถนนทางขึ�นพระธาตุศรีจอมเทพ 2,694,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,694,800

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ�นพระธาตุศรีจอมเทพ บ้านยกเจริญ หมู่ที� 8 ตําบล

เมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง 2,694,800

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 40,539,500

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14,224,700

1 โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย 14,224,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,224,700

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

2 อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 920,000

1 โครงการเชียงราย มีพลังงาน มีความสุข 920,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 920,000

3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 11,478,200

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ�าลํานํ�าจัน หมู่ 14 ตําบลป่าตึง 3,430,700
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,430,700

1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ�าอําเภอแม่จัน หมู่ที� 14 ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 3,430,700

2 โครงการขุดอ่างเก็บนํ�าห้วยตาด บ้านดง หมู่ 2 ตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยตาด บ้านดง หมู่ที� 2 ตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,706 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

3 โครงการฟื�นฟูคันดินโดยการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพัง หมู่ 8 บ้านวังเขียว ตําบลป่าก่อ 1,948,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,948,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพัง บ้านวังเขียว หมู่ที� 8 ตําบลหนองป่าก่อ อําเภอดอยหลวง 

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 1,948,000

4 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�าป่าบง หมู่ 8 ตําบลโป่งแพร่ 1,542,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,542,400

1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าป่าบง หมู่ที� 8 ตําบลโป่งแพร่ อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 24,896 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,542,400

5 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�าขุนต้า 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าขุนต้า บ้านต้าหัวฝาย หมู่ที� 3 ตําบลต้า อําเภอขุนตาล 

จังหวัดเชียงราย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

6 โครงการขุดลอกลําห้วยถํ�า  บ้านถํ�าผาตอง หมู่ 6 ตําบลท่าสุด 657,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 657,100

1. ขุดลอกลําห้วยถํ�า บ้านผาตอง หมู่ที� 6 ตําบลท่าสุด อําเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 657,100

4 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 13,916,600

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 4,511,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,226,100

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 285,000

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื�นที�สีเขียว 4,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,500,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตําบลริมกก 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 4,500,000

3 โครงการรั�วสีเขียวแนวป่าอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วม 4,905,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,905,500

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 45,586,100

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 11,326,500

1 โครงการหมู่บ้านเข็มแข็งสกัดกั�นยาเสพติดในพื�นที�ตอนใน 986,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 301,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 685,000
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1. เสื�อเกราะกันกระสุน 10 ตัว 200,000

2. เรือเพลายาวพร้อมเครื�องยนต์ 2 ลํา 340,000

3. เรือกาบพร้อมเครื�องยนต์ 2 ลํา 90,000

4. กล้องถ่ายรูป รุ่น DSLR D7100 1 เครื�อง 55,000

2 โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื�นที�ตอนใน 2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000

3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนงานด้านสายตรวจ ด้านการสืบสวนสอบสวน 

และด้านจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย

8,340,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,100,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,240,500

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด Network IP Camera แบบมุมมองคงที� 200 ชุด 4,000,000

2. เครื�องบันทึกภาพระบบดิจิตอล Network Video Recorder (NVR) 100 เครื�อง 2,500,000

3. ตู้เก็บอุปกรณ์แบบกันนํ�าพร้อมระบบไฟและพัดลมระบายอากาศ 100 ตู้ 740,500

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 34,259,600

1 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน /ชุนชน ในการรักษาความมั�นคง

และสงบเรียบร้อย

9,571,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,571,100

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านสําหรับผู้ช่วยฝ่าย

รักษาความสงบ (ผรส.) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

18,465,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 18,465,000

3 โครงการพัฒนาเพื�อความมั�นคงและแนวชายแดน 4,773,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,773,500

4 โครงการจัดระเบียบการค้าตามแนวชายแดนจุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง อําเภอเวียงแก่น 1,450,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,450,000

1. ก่อสร้างจุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 1,450,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดแพร่ 203,354,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 140,517,900

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 45,679,700

1 โครงการขุดสระเก็บนํ�าขนาดใหญ่ หมู่ที� 8  ตําบลร้องกวาง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 2,876,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,876,200

1. ขุดสระเก็บนํ�าขนาดใหญ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 96,000 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 8  ตําบล

ร้องกวาง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 2,876,200

2 โครงการเพิ�มขีดความสามารถในการเก็บกักและส่งนํ�าเพื�อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ�าในด้าน

การเกษตรและอุปโภคบริโภค

1,891,500
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,891,500

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยจระเข้ มข .2527 กว้าง 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หมู่ที� 8 ตําบล

ปงป่าหวาย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

1 แห่ง 604,500

2. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยแม่แย้ มข.2527 กว้าง 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หมู่ที� 9 ตําบล

ปงป่าหวาย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

1 แห่ง 682,500

3. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยย่า มข .2527 กว้าง 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หมู่ที� 2 ตําบลปง

ป่าหวาย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

1 แห่ง 604,500

3 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้น มข .2527 หมู่ที� 1 ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 764,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 764,400

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น มข.2527 กว้าง 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หมู่ที� 1 

ตําบลแม่ยางฮ่อ  อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 764,400

4 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้น มข .2527 หมู่ที� 5 ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 764,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 764,400

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น มข.2527 กว้าง 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หมู่ที� 5 

ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 764,400

5 โครงการเพิ�มขีดความสามารถในการเก็บกักและส่งนํ�าเพื�อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ�าในด้าน

การเกษตรและอุปโภคบริโภค

3,622,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,622,700

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยโชคค่า กว้าง 10.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หมู่ที� 3 

ตําบลบ้านถิ�น อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 แห่ง 1,277,700

2. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นและเรียงหินยาแนวคลองเหมืองตาล ฝายกว้าง 12.00 เมตร 

สูง 2.00 เมตร และมีพื�นที�เรียงหินไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หมู่ที� 5,หมู่ที� 6 

ตําบลทุ่งกวาว อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 แห่ง 827,800

3. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นแบบ มข.2527 กว้าง 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร บ้านแม่แคม 

หมู่ที� 6 ตําบลสวนเขื�อน อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 แห่ง 775,200

4. ก่อสร้างคลองส่งนํ�า คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี อ่างเก็บนํ�าบ้านหนองแขม 

ปากคลองกว้าง 1.50 เมตร ยาว 950.00 เมตร หมู่ที� 10 ตําบลป่าแดง 

อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 แห่ง 742,000

6 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองแพะ หมู่ที� 4 ตําบลบ้านเวียง 

อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

2,047,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,047,500

1. ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองแพะ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 756.00 เมตร หมู่ที�

 4 ตําบลบ้านเวียง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 2,047,500

7 โครงการก่อสร้างรางรินส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองแม่แฮด จากที�นา นางประทุมทิพย์ 

มหาวรรณ ถึงที�นา นางเสาร์ เสาร์แดน

2,041,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,041,000
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1. ก่อสร้างรางรินส่งนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองแม่แฮด จากที�นา นางประทุมทิพย์ 

มหาวรรณ ถึงที�นา นางเสาร์ เสาร์แดน กว้าง 1.00 - 1.50 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร หมู่ที� 2 

ตําบลนํ�ารัด อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

1 แห่ง 2,041,000

8 โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายแม่คํามี หมู่ที� 9 ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 565,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 565,300

1. ขุดลอกตะกอนหน้าฝายแม่คํามี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที�

 9 ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 565,300

9 โครงการขุดลอกลําห้วยบ่อแร่ หมู่ที� 8 ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ�น จังหวัดแพร่ 2,388,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,388,700

1. ขุดลอกลําห้วยบ่อแร่ หมู่ที� 8 ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ�น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 2,388,700

10 โครงการก่อสร้างทํานบดินห้วยจํา บ้านค้างปินใจ หมู่ที� 4 ตําบลแม่พุง อําเภอวังชิ�น 

จังหวัดแพร่

1,438,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,438,000

1. ก่อสร้างทํานบดินห้วยจํา บ้านค้างปินใจ หมู่ที� 4 ตําบลแม่พุง อําเภอวังชิ�น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 1,438,000

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่าคา หมู่ที� 7 ตําบลแม่พุง อําเภอวังชิ�น 

จังหวัดแพร่

3,726,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,726,000

1. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่าคา หมู่ที� 7 ตําบลแม่พุง อําเภอวังชิ�น จังหวัด

แพร่

1 แห่ง 3,726,000

12 โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายห้วยแม่คํามี หมู่ที� 2 ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง 

จังหวัดแพร่

1,901,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,901,200

1. ขุดลอกตะกอนหน้าฝายห้วยแม่คํามี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,000.00 

ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 2 ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 1,901,200

13 โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายห้วยแม่ถอน หมู่ที� 8 ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง 

จังหวัดแพร่

1,901,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,901,200

1. ขุดลอกตะกอนหน้าฝายห้วยแม่ถอน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,125.00 

ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 8 ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 1,901,200

14 โครงการขุดลอกสระเก็บนํ�าห้วยขึม หมู่ที� 3 ตําบลนํ�าเลา อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 210,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 210,000

1. ขุดลอกสระเก็บนํ�าห้วยขึม กว้างเฉลี�ย 60.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หมู่ที� 3 

ตําบลนํ�าเลา อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 210,000

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย หมู่ที� 4 ตําบลบ้านกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1,072,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,072,500

1. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายนํ�าล้น หมู่ที� 4 ตําบลบ้านกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 1,072,500

16 โครงการฟื�นฟูและเพิ�มพื�นที�กักเก็บนํ�าลําห้วยนํ�าฮอก อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 3,071,200



370หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,071,200

1. ขุดลอกลําห้วยนํ�าฮอก พร้อมก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 18,000.00 ลูกบาศก์เมตร และฝายกว้าง 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  

ตําบลบ้านเหล่า อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

1 แห่ง 3,071,200

17 โครงการฟื�นฟูและเพิ�มพื�นที�กักเก็บนํ�าลําห้วยโจ้โค่ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 3,071,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,071,200

1. ขุดลอกลําห้วยโจ้โค่ พร้อมก่อสร้างฝายนํ�าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 18,000.00 ลูกบาศก์เมตร และฝายกว้าง 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 

ตําบลบ้านเหล่า อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

1 แห่ง 3,071,200

18 โครงการอนุรักษ์ฟื�นฟูพื�นที�รับนํ�าห้วยบาตรพร้อมขุดลอกท้องลําห้วย หมู่ที� 4 

ตําบลแม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

2,827,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,827,500

1. ฟื�นฟูพื�นที�รับนํ�าห้วยบาตร กว้าง 70.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 5.00 เมตรพร้อม

ดาดคอนกรีตและบล๊อคฝายชะลอนํ�า หมู่ที� 4 ตําบลแม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 2,827,500

19 โครงการฟื�นฟูและเพิ�มพื�นที�กักเก็บนํ�าสระเก็บนํ�าร่องกูด อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1,140,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,140,700

1. ขุดลอกสระเก็บนํ�าร่องกูด บ้านเหล่าเหนือ กว้าง 100.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 2.00 เมตร หมู่ที� 9 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

1 แห่ง 1,140,700

20 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยทรายขาว หมู่ที� 5 ตําบลนํ�าเลา อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 998,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 998,500

1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยทรายขาว กว้างเฉลี�ย 41.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 4.00 เมตร หมู่ที� 5 ตําบลนํ�าเลา  อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 998,500

21 โครงการเสริมผิวราดยางแอสฟัสติกคอนกรีตทางเข้าสวนรุกขชาตินํ�าตกห้วยโรง หมู่ที� 3 - หมู่ที� 

4 ตําบลห้วยโรง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

5,110,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,110,000

1. เสริมผิวราดยางแอสฟัสติกคอนกรีตทางเข้าสวนรุกขชาตินํ�าตกห้วยโรง ระยะทาง 2.415 

กิโลเมตร หมู่ที� 3 - หมู่ที� 4 ตําบลห้วยโรง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1 สายทาง 5,110,000

22 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยแม่ปุ๊ใต้ หมู่ที� 10 บ้านป่าเลา ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง 

จังหวัดแพร่

300,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 300,000

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นลําห้วยแม่ปุ๊ใต้ หมู่ที� 10 บ้านป่าเลา ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง 1 แห่ง 300,000

23 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้น มข .2527 ลําห้วยแม่สะกึ�น (ทุ่งใต)้ หมู่ที� 8 บ้านท่าวะ 

ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่

975,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 975,000

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น มข.2527 ลําห้วยแม่สะกึ�น (ทุ่งใต)้ ยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หมู่

ที� 8  บ้านท่าวะ ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 975,000
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24 โครงการก่อสร้างฝายนํ�าล้น มข .2527 ลําห้วยเอียบ หมู่ที� 4 บ้านนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอ

สอง จังหวัดแพร่

975,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 975,000

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น มข.2527 ลําห้วยเอียบ ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 

หมู่ที� 4 บ้านนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่

1 แห่ง 975,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 54,860,800

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที�ยวจังหวัดแพร่ 14,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,100,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,400,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม ตําบลสวนเขื�อน 

อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 แห่ง 1,400,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 3,000,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที�ท่องเที�ยวในชุมชน จังหวัดแพร่ 10 ชุมชน 1,000,000

2 โครงการการจัดการอาหารเพื�อสุขภาพ วิถีคนแพร่ ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม

ด้านอาหาร

9,193,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,943,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,250,000

1. เครื�องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียวแบบพกพา 3 เครื�อง 75,000

2. ชุดโปรแกรมระบบ GIS และระบบ Mapping แผนที�ประเทศไทย 2 ชุด 175,000

3. รถตรวจอาหารเคลื�อนที�พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน 4,000,000

3 โครงการ พัฒนาท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ�น

เมืองแพร่

10,737,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,737,500

4 โครงการพัฒนาการท่องเที�ยววิถีพุทธ (จังหวัดแป้ฮักษาฮีต เดินตามฮอยไหว้พระเสริมศรี บารมี

คํ�าจุน)

7,577,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,577,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,000,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวที�เป็นวัดที�สําคัญในจังหวัดแพร่ (วัดพระบาทมิ�งเมือง

วรวิหารพระอารามหลวง, วัดพระนอน, วัดพระร่วง, วัดศรีบุญเรือง, วัดศรีชุม, วัดพงษ์สุนันท์ 

และวัดหลวง)

7 แห่ง 6,000,000

5 โครงการพัฒนาการท่องเที�ยวเมืองเก่าวิถีเมืองแพร่ 12,852,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,052,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,800,000

1. ปรับปรุงทางเดินบนกําแพงเมืองเก่าเมืองแพร่ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่

1 แห่ง 500,000

2. รถรางนําเที�ยว ขนาด 24 ที�นั�ง 2 คัน 1,400,000

3. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ตําบลในเวียง 

อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

5 แห่ง 4,600,000
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4. ติดตั�งนํ�าพุดนตรีพร้อมระบบ พื�นที�เมืองเก่าเมืองแพร่ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่

1 แห่ง 2,500,000

5. ติดตั�งระบบให้นํ�าพืชพันธุ์ พื�นที�เมืองเก่าเมืองแพร่ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่

1 แห่ง 200,000

6. ติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสว่างกําแพงเมืองและคูเมือง พื�นที�เมืองเก่าเมืองแพร่ 

ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 แห่ง 950,000

7. ติดตั�งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์และติดตั�งป้ายประวัติสถานที� พื�นที�เมืองเก่าเมืองแพร่ 

ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

10 แห่ง 950,000

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวพื�นที�เมืองเก่าเมืองแพร่ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่

1 แห่ง 700,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 11,501,600

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP 6,111,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,111,600

2 โครงการส่งเสริมการปลูกพริกเพื�อการค้าและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 900,000

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน Asean GAP 1,031,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,031,000

4 โครงการเพิ�มผลิตภาพแรงงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3,459,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,218,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,241,000

1. ค่าปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื�นที�ใช้สอย 400 ตารางเมตร 

ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

1 แห่ง 737,200

2. เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่ตํ�ากว่า 18.5 นิ�ว) 12 เครื�อง 192,000

3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 12 ตัว 66,000

4. เครื�องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 12 เครื�อง 87,600

5. เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื�อง 33,000

6. เครื�องแกะสลักไม้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2 เครื�อง 600,000

7. เครื�องมืออุปกรณ์แปรรูปไม้ 1 ชุด 300,000

8. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิ�ว 1 จอ 32,000

9. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 12 เครื�อง 73,200

10. ชุดโปรแกรมซอฟแวร์ลิขสิทธิ�ที�ใช้ในการออกแบบ 12 ชุด 120,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 28,475,800

1 โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ จังหวัดแพร่ 14,128,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,328,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 800,000

1. ออกแบบและปรับปรุงพัฒนาศูนย์กลางการค้า 1 แห่ง 400,000

2. ออกแบบและก่อสร้างศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง 400,000
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2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื�อเพิ�มรายได้ 4,663,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,528,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,135,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื�นที�เพาะปลูกสมุนไพร อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 185,000

2. การผลิตและแปรรูปสมุนไพร ทําบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

1 รายการ 950,000

3 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงโคเนื�อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ 4,527,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,652,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 875,000

1. เครื�องชั�งแบบมีตุ้มถ่วง ขนาด 1000 กิโลกรัม 5 เครื�อง 90,000

2. เครื�องตัดและหั�นพืช 10 เครื�อง 295,000

3. ติดตั�งระบบส่งนํ�า พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง 340,000

4. จัดทําบ่อแก๊สชีวภาพ พร้อมระบบใช้งาน 1 แห่ง 150,000

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์นํ�า 1,849,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,849,900

5 โครงการพัฒนาและเพิ�มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

6 โครงการการเลี�ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1,052,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,052,000

7 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงไก่พื�นเมืองแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1,254,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,254,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 6,304,200

1 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 6,304,200

1 โครงการส่งเสริมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 3,488,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,488,400

2 โครงการสร้างแนวเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสังคม 2,815,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,815,800

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 35,439,100

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 27,827,000

1 โครงการฟื�นฟูป่าต้นนํ�าตามแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�พระบรมราชินีนาถ 18,920,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,600,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,320,000

1. ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบตาข่าย ในพื�นที�อําเภอสอง อําเภอร้องกวาง อําเภอลอง อําเภอ

วังชิ�น อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

345 แห่ง 5,000,000

2. ปลูกต้นไม้แนวกันชน ระหว่างที�ทํากินกับป่าต้นนํ�า แบบ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

ในพื�นที�อําเภอสอง อําเภอร้องกวาง อําเภอลอง อําเภอวังชิ�น อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

3220 ไร่ 6,840,000

3. ก่อสร้างถังนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 แห่ง 650,000
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4. ก่อสร้างระบบแนวกันไฟเปียก 10 แห่ง 700,000

5. จัดทําระบบป่าเปียก 1 แห่ง 80,000

6. ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 1 แห่ง 50,000

2 โครงการฟื�นฟูและดูแลป่าอย่างยั�งยืน 7,930,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 430,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,500,000

1. ปลูกป่าในเขตพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่อู๋ และป่าแม่แป๋น จังหวัดแพร่ 2800 ไร่ 7,500,000

3 โครงการลาดตะเวนป้องกันการบุกรุกและทําลายพื�นที�ป่าไม้ในพื�นที�จังหวัดแพร่ 977,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 977,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,171,300

1 โครงการสร้างความชุ่มชื�นแก่พื�นที�ป่าและจัดทําแนวกันไฟเพื�อป้องกันไฟป่าโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน

5,171,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,152,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,018,500

1. ก่อสร้างฝายแบบผสมผสานในพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดแพร่ 300 แห่ง 3,000,000

2. เครื�องพารามอเตอร์ 2 เครื�อง 600,000

3. ร่มบิน 2 ตัว 260,000

4. ร่มชูชีพ 1 ตัว 23,500

5. อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ 1 ชุด 69,000

6. หมวกพร้อมหูฟัง 2 ชุด 16,000

7. เครื�องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียวแบบพกพา 2 เครื�อง 50,000

3 ควบคุมมลพิษ 1,473,000

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2559 1,473,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,473,000

4 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 967,800

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดแพร่

967,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 787,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 180,000

1. ก่อสร้างศาลาพักผ่อนพร้อมห้องนํ�า - ห้องสุขา ในพื�นที�ป่าชุมชนบ้านปางเคาะ - 

ป่าชุมชนบ้านไทรย้อย ตําบลไทรย้อย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

1 แห่ง 80,000

2. ปรับปรุงถนน ทางเข้า - ออก บริเวณป่าชุมชนบ้านปางเคาะ - ป่าชุมชนบ้านไทรย้อย 

ระยะทาง 800.00 เมตร ตําบลไทรย้อย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

1 สายทาง 100,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 12,092,800

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 5,281,800

1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 5,281,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,264,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,500
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1. ตู้คอลโทรลสําหรับคู่สายสนทนา 1 ตู้ 17,500

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 6,811,000

1 โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 6,811,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,811,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดตาก 228,116,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 114,950,400

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 99,953,300

1 โครงการก่อสร้างสะพานบ้านเลตองคุ หมู่ที� 10 ตําบลแม่จัน อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 2,850,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,850,000

1. ก่อสร้างสะพานเหล็กบ้านเลตองคุ หมู่ที� 10 ตําบลแม่จัน อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 แห่ง 2,850,000

2 โครงการก่อสร้างสะพานแขวนลวดสลิงค์บ้านทิปาเก หมู่ที� 8 อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1,118,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,118,000

1. ก่อสร้างสะพานแขวนลวดสลิงค์บ้านทิปาเก หมู่ที� 8 ตําบลแม่จัน อําเภออุ้มผาง 

จังหวัดตาก

1 แห่ง 1,118,000

3 โครงการก่อสร้างสะพานแขวนลวดสลิงค์บ้านตะละโคล่ง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 807,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 807,000

1. ก่อสร้างสะพานแขวนลวดสลิงค์บ้านตะละโคล่ง ตําบลแม่จัน อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 แห่ง 807,000

4 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามห้วยแม่จันบ้านกรูโบ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 2,900,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,900,000

1. ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามห้วยแม่จันบ้านกรูโบ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 แห่ง 2,900,000

5 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนทางเข้านํ�าตกป่าหวาย ตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก

10,620,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,620,300

1. ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ทางเข้านํ�าตกป่าหวาย ตําบลคีรีราษฎร์ 

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

1 สายทาง 10,620,300

6 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโบเก่ หมู่ที� 3 ถึงบ้านคําหวัน หมู่ที� 5 

ตําบลแม่ตื�น อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

21,702,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 21,702,700

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื�อมคอสะพาน 

บ้านโบเก่ หมู่ที� 3 ถึงบ้านคําหวัน หมู่ที� 5 ตําบลแม่ตื�น อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1 แห่ง 21,702,700

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ตาวใต้ถึงบ้านหนองกิ�งฟ้า 

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3,910,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,910,400
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตาวใต้ถึงบ้านหนองกิ�งฟ้า อําเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก

1 แห่ง 3,910,400

8 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยแม่ต้าน หมู่ที� 6 ตําบลแม่ต้าน อําเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก

5,497,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,497,000

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ตําบลแม่ต้าน 

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

1 แห่ง 5,497,000

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อคี (กลุ่มบ้านเลเคาะ) หมู่ที� 10 

ตําบลแม่หละ อําเภอท่าสองยาง

2,979,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,979,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อคี (กลุ่มบ้านเลเคาะ) ตําบลแม่หละ

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

1 แห่ง 2,979,000

10 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตื�น (ห้วยตะน่อคี) หมู่ที� 2 

ตําบลท่าสองยาง

2,410,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,410,000

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตื�น (ห้วยตะน่อคี) ตําบลท่าสองยาง 

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

1 แห่ง 2,410,000

11 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเชื�อมต่อถนน หมู่ที� 1 ทุ่งกากอก

ตําบลแม่ต้าน

3,380,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,380,000

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเชื�อมต่อถนน บ้านทุ่งกากอก ตําบลแม่ต้าน 

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

1 แห่ง 3,380,000

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะโอโกร หมู่ที� 3 (จํานวน 2 จุด) 

ตําบลแม่ต้าน

1,165,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,165,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะโอโกร ตําบลแม่ต้าน อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1 แห่ง 1,165,000

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านเสรีราษฎร์ (ซอยหลวงดล) 

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

7,056,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,056,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสรีราษฎร์ (ซอยหลวงดล) 

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

1 แห่ง 7,056,000

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านใหม่สามยอดดอย 

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

8,044,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,044,900

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามยอดดอย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง 8,044,900

15 โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล .สายทางบ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก 4,608,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,608,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นไม้ซุง ตําบลแม่สลิด 

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1 แห่ง 4,608,000

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8  บ้านห้วยทู่ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก 4,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,500,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทู่ ตําบลทุ่งกระเชาะ อําเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก

1 แห่ง 4,500,000

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหมู่ 2-6 บ้านแม่สลิด-บ้านสันกลาง ต.แม่สลิด

อ.บ้านตาก

4,699,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,699,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สลิด -บ้านสันกลาง ตําบลแม่สลิด 

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1 แห่ง 4,699,000

18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยการก่อสร้าง ถนน คสล . หมู่ที� 3 บ้านแม่สลิด 

ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก

2,430,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,430,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สลิด ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก

1 แห่ง 2,430,000

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไคร้ หมู่ที� 3 ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก

1,861,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,861,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไคร้ ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง 1,861,000

20 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม .5  บ้านห้วยเหลือง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก 

จ.ตาก

2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเหลือง ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง 2,000,000

21 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม .4  บ้านลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 1,989,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,989,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลานสาง ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง 1,989,000

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบแม่นํ�าเมยบ้านวังผา –  คลังสินค้า 

บ้านวังผา หมู่ที� 4 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

3,426,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,426,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรียบแม่นํ�าเมยบ้านวังผา - คลังสินค้า บ้านวังผา ตําบล

แม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1 แห่ง 3,426,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 8,419,400

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที�ยวของจังหวัดตาก 6,650,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,650,000

2 โครงการก่อสร้างหลังคาจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย -เมียนมา อําเภอแม่สอด (เพิ�มเติม) 1,769,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,769,400
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งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ก่อสร้างหลังคาคลุม บริเวณจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา อําเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก

1 แห่ง 1,769,400

3 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,577,700

1 โครงการเตรียมความพร้อมและเพิ�มศักยภาพจังหวัดตากมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 2,357,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,457,700

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 900,000

2 โครงการผลิตภัณฑ์  OTOP  ไทย สู่ประชาคมอาเซียน 2,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,000

3 โครงการปรับปรุงพื�นที�สามแยกแม่สอดเพื�อพัฒนารองรับการค้าและการบริการสู่อาเซียน (AEC) 1,370,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,370,000

1. ค่าปลูกป่าทดแทนให้กรมป่าไม้ จํานวน 25 ไร่ 1 แห่ง 1,370,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 19,609,600

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 19,609,600

1 โครงการสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ�นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ 6,613,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,613,700

2 โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร 5 หมู่บ้าน ตามพระราชดําริ 5,259,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,261,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,998,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทีวะเบยทะ และบ้านเลผะสุคี ตําบลแม่ตื�น อําเภอแม่

ระมาด จังหวัดตาก

1 แห่ง 1,999,000

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลอตอ และบ้านวะกะเลโค๊ะ ตําบลแม่ตื�น

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1 แห่ง 1,999,000

3 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสุขศาลาพระราชทาน 3 แห่ง 3,555,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,555,700

4 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์นํ�าบ้านเลตองคุ อําเภออุ้มผาง ตามพระราชดําริ 886,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 886,800

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก 3,293,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,293,600

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 80,393,300

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 68,410,800

1 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งบ้านสองแคว หมู่  5 ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัด

ตาก (โครงการต่อเนื�อง ความยาว 420 เมตร)

24,596,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,596,300

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งบ้านสองแคว  ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ความ

ยาว 420 เมตร

1 แห่ง 24,596,300

2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการก่อสร้างท่อระบายนํ�า คสล . และบ่อพัก คสล. 

ทั�งหมด 16  จุด ตําบลแม่ต้าน

1,977,000
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งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,977,000

1. ก่อสร้างท่อระบายนํ�า และบ่อพัก คสล. ตําบลแม่ต้าน อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1 แห่ง 1,977,000

3 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งแม่นํ�าวัง บ้านคลองไม้แดง ตําบลยกกระบัตร 

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (โครงการต่อเนื�อง ความยาว 300 เมตร)

17,709,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,709,300

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งบ้านคลองไม้แดง ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก ความยาว 300 เมตร

1 แห่ง 17,709,300

4 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งแม่นํ�าวัง บ้านวังไคร้ออก หมู่ 2 ตําบลวังหมัน

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (โครงการต่อเนื�อง ความยาว 300 เมตร)

17,709,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,709,300

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งบ้านวังไคร้ออก ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ความ

ยาว 300 เมตร

1 แห่ง 17,709,300

5 โครงการก่อสร้างพนังหินทิ�ง หมู่ที� 5 ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 1,179,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,179,600

1. ก่อสร้างพนังหินทิ�ง หมู่ที� 5 ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง 1,179,600

6 โครงการก่อสร้างพนังหินทิ�ง หมู่ที� 2 ตําบลวังหมัน  อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 1,027,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,027,200

1. ก่อสร้างพนังหินทิ�ง หมู่ที� 2 ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง 1,027,200

7 โครงการก่อสร้างพนังหินทิ�ง หมู่ที� 7 ตําบลวังหมัน  อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 1,027,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,027,200

1. ก่อสร้างพนังหินทิ�ง หมู่ที� 7 ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง 1,027,200

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดตลิ�งห้วยแม่ท้อ ม.6 บ้านปากร้อง ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 3,184,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,184,900

1. ปรับปรุงซ่อมแซมลาดตลิ�งห้วยแม่ท้อ บ้านปากร้อง ตําบลป่ามะม่วง อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก

1 แห่ง 3,184,900

2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 11,982,500

1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ�าห้วยสามเงา หมู่ที� 3 ตําบลย่านรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 7,131,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,131,600

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น พร้อมอาคารระบายนํ�า และขุดลอกหน้าฝาย ห้วยสามเงา 

ตําบลย่านรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

1 แห่ง 7,131,600

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บนํ�าห้วยเสือ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3,900,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,900,000

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บนํ�าห้วยเสือ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง 3,900,000

3 โครงการปรับปรุงประตูปิด-เปิดนํ�าคลองตาเจิม ม.7 - 8  ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก 950,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 950,900

1. ปรับปรุงประตูปิด-เปิดนํ�า คลองตาเจิม ม.7 - 8 ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก

1 แห่ง 950,900

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 3,163,100
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1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 2,068,100

1 โครงการติดตั�งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดตรวจ/ด่านตรวจช่องทางและท่าข้ามในพื�นที�

ชายแดนจังหวัดตาก

1,052,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,052,600

1. ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ และติดตั�ง 1 ระบบ 1,052,600

2 โครงการตั�งจุดตรวจ/จุดสกัดกั�นการกระทําผิดกฎหมายในพื�นที�ชายแดน 1,015,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 367,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 648,000

1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซ.ี 12 คัน 648,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 1,095,000

1 โครงการฝึกจัดตั�งกําลังประชาชนตําบลเพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน /ชุมชน 1,095,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,095,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดพิษณุโลก 206,358,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 172,578,300

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 8,985,400

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายบ้านร่มเกล้า -หน่วยอุทยานแห่งชาติ.สล.12  

เพื�อขนส่งสินค้าทางการเกษตร

3,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,000,000

1. ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง เป็นถนนหินคลุกสายบ้านร่มเกล้า - หน่วยอุทยานแห่งชาติ .สล.12

 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตรระยะทาง  3,500 เมตร

1 แห่ง 3,000,000

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง (สายหัวกระแต) เพื�อขนส่งสินค้าทางการเกษตร ตําบล

นิคมพัฒนา อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก

5,985,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,985,400

1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหัวกระแต) 

ผิวทางกว้าง6.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร ตําบลนิคมพัฒนา 

อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 5,985,400

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 56,565,900

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์จังหวัดพิษณุโลก 6,324,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,324,300

1. ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที�ยวของสวนพฤษศาสตร์ 1 แห่ง 1,218,900

2. ก่อสร้างค่ายเยาวชนสวนพฤษศาสตร์สกุโณทยาน 1 แห่ง 2,203,900

3. ติดตั�งระบบโซล่าเซลล์ในอุทยานทุ่งแสลงหลวง 2 แห่ง 1,460,000

4. ปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าและเพิ�มที�พักนักท่องเที�ยวของสวนพฤษศาสตร์ 1 แห่ง 450,000

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาป่าตามแนวพระราชดําริภูหินร่องกล้า 1 แห่ง 500,000
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6. ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที�ยวโครงการพัฒนาป่าตามแนวพระราชดําริ 1 แห่ง 491,500

2 โครงการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมสําคัญเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวจังหวัดพิษณุโลก 9,249,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,839,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,410,000

1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซ.ี ร้อมติดตั�งไซเรนและสัญญาณไฟวาบ 2 คัน 160,000

2. จักรยาน TREK X-Caliber 7  27 Speed วงล้อ 27.5 นิ�วและ 29 นิ�ว ดิสเบรกนํ�ามัน 10 คัน 250,000

3. ค่าจัดทําป้ายชี�ทางแหล่งท่องเที�ยวพร้อมขาโครงเหล็ก 20 ป้าย 1,000,000

3 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวทางหลวงหมายเลข 11 ตอน

ร้องโพธิ� - นาอิน

17,604,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,604,000

1. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 11 ตอนร้องโพธิ� - นาอิน กม.227+635 - กม.230+735 (RT.) 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง 17,604,000

4 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยว ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนถนนวง

แหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ

19,560,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,560,000

1. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0200 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก

ด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.21+296.733 - กม.25+000 (RT.) 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง 19,560,000

5 โครงการเชื�อมโยงเส้นทางท่องเที�ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน จังหวัดพิษณุโลก 3,828,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,828,100

3 พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน 9,713,000

1 โครงการพัฒนาการค้า การลงทุน แห่งสี�แยกอินโดจีนอย่างต่อเนื�อง 6,450,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,450,500

2 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย 2,348,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,348,700

3 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกสู่มาตรฐานสากล 913,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 913,800

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 96,238,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าเพื�อการค้า 837,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 837,500

2 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรในพื�นที� อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 4,387,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,387,500

1. ขุดลอกคลอง คลองคู้ หมู่ที� 4,5 ตําบลดินทอง อําเภอวังทอง ขนาดก้นคลอง

กว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 3.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลาดด้านข้างพร้อม

บดอัดแน่นคันดินลูกรัง

1 แห่ง 2,925,000

2. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�าแบบถาวร(คสล.) หมู่ที� 3 ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง 

ฐานกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 40.00 เมตร

1 แห่ง 1,462,500

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพืชเศรษฐกิจในพื�นที�ที�เหมาะสม (Zoning) จังหวัดพิษณุโลก 13,900,200
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,900,200

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าเกษตรภายใต้ในพื�นที�โครงการอันเนื�องมากจากพระราชดําริ 

จังหวัดพิษณุโลก

3,102,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,102,000

5 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดพิษณุโลก 2,865,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 965,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,900,000

1. ควายพ่อ -แม่พันธุ์ 50 ตัว 1,900,000

6 โครงการก่อสร้างฝายกั�นนํ�าห้วยฐานแล้งตอนบน บริเวณใต้อ่างพร้อมขุดลอกคลองเพื�อการเกษตร

ในพื�นที�ตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

1,462,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,462,500

1. ก่อสร้างฝายกั�นนํ�าห้วยฐานแล้งตอนบน สูง 3.00 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 1,462,500

7 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรคลองแฟ้บ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอบางระกํา 

จังหวัดพิษณุโลก

5,883,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,883,100

1. ขุดลอกคลองแฟ้บ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 180,000 ลูกบาศก์เมตร 

ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 5,883,100

8 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรคลองครก พร้อมอาคารประกอบ ตําบลศรีพิรมย์ อําเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

9,039,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,039,400

1. ขุดลอกคลองปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  35,000 ลูกบาศก์เมตร ตําบลศรีพิรมย์ อําเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 9,039,400

9 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าธรรมชาติ (หนองบอน) เพื�อการเกษตร หมู่ที� 4 บ้านท่านา 

ตําบลไผ่ล้อม อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก

8,887,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,887,700

1. ขุดลอกหนองบอน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  230,590 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 4 

บ้านท่านา ตําบลไผ่ล้อม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 8,887,700

10 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรคลองห้วยแก้ว ตําบลนครบางกระทุ่ม 

อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

2,973,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,973,700

1. ขุดลอกคลองห้วยแก้ว   ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  112,500 ลูกบาศก์เมตร

ตําบลนครบางกระทุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 2,973,700

11 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรอ่างเก็บนํ�า (แก้มลิง) บ้านศาลเจ้า ตําบลบ้านน้อยซุ้ม

ขี�เหล็ก อําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก

1,752,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,752,700
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1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าแก้มลิง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร 

บ้านศาลเจ้า ตําบลบ้านน้อยซุ้มขี�เหล็ก อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 1,752,700

12 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรอ่างเก็บนํ�าไดทางหลวง ตําบลวัดตายม 

อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

1,332,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,332,800

1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าไดทางหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  126,000 ลูกบาศก์เมตร ตําบล

วัดตายม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 1,332,800

13 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรคลองนํ�าเย็น (ระยะที�2) ตําบลหนองกุลา 

ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

14,218,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,218,400

1. ขุดลอกคลองนํ�าเย็น (ระยะที� 2 )ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 280,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อม

ถมคันดินปาดเกลี�ย ตําบลหนองกุลา ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอบางระกํา 

จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 14,218,400

14 โครงการก่อสร้างคันกั�นนํ�าคลองเกตุ ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา 

จังหวัดพิษณุโลก

19,590,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,590,700

1. ก่อสร้างคันกั�นนํ�าโดยการเสริมคันคลองเกตุฝั�งขวา ความกว้างคันคลอง 6.00 เมตร 

สูงประมาณ 2.50 เมตร พร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น  ความหนา 0.20 เมตร 

ระยะทางประมาณ 8.00 กิโลเมตร ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 19,590,700

15 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรคลองอ้ายเย่อ หมู่ที� 5 บ้านห้วยชัน ตําบลท่านางงาม 

อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

4,491,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,491,100

1. ขุดลอกคลองอ้ายเย่อ  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 123,000 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 5 บ้าน

ห้วยชัน ตําบลท่านางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 4,491,100

16 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตรคลองครอบ หมู่ที� 7 บ้านมาบหมู ตําบลบ้านกร่าง  

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1,513,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,513,600

1. ขุดลอกคลองครอบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 7

บ้านมาบหมู ตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมืองพิษณุโลก

1 แห่ง 1,513,600

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,076,000

1 โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิษณุโลกเพื�อเตรียมสู่ AEC 1,076,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,076,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 5,437,600

1 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 3,813,000

1 โครงการวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก 3,813,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,813,000

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1,624,600

1 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนแก่ผู้สูงอายุและคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 1,624,600
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,624,600

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 10,537,700

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 9,692,000

1 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟื�นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดําริของจังหวัดพิษณุโลก 5,634,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,634,700

2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมชุมชนบริเวณรอบเขื�อนแควน้อย

บํารุงแดนอันเนื�องมาจากพระราชดําริ

3,657,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,657,300

3 โครงการอนุรักษ์ดินและนํ�าเพื�อพระแม่ของแผ่นดิน 400,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 400,000

2 ควบคุมมลพิษ 845,700

1 โครงการส่งเสริมชุมชนในการจัดการขยะแบบครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก 845,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 845,700

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 8,804,600

1 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 8,804,600

1 โครงการเสริมสร้างความมั�นคงชายแดนจังหวัดพิษณุโลก 6,200,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,200,600

2 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้านการแข่งขันกีฬา 2,604,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,604,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดสุโขทัย 193,197,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 168,690,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 88,101,700

1 โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลาดยางสาย สท. 0000 บ้านหนองหล่ม หมู่ที� 2 5,466,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,466,700

1. ปรับปรุงผิวทางถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4,020 เมตร หมู่ที� 2 

ตําบลตาลเตี�ย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 5,466,700

2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เคฟซีล สายบ้านบัวเจริญ (อต.3040 บ้านต้นนา - แหลมคุณ) 

ช่วงที� 2 ตําบลนํ�าชุม

4,175,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,175,300

1. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองยาง กว้าง 6 .00 เมตร ระยะทาง 2,630.00 เมตร ตําบลนํ�า

ขุม อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 4,175,300

3 โครงการขุดลอกคลองชัด หมู่ที� 8 ตําบลวังใหญ่ 2,458,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,458,600
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1. ขุดลอกคลองชัด ปากกว้าง32.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 14.00 เมตร 

ลึกเฉลี�ย 5.70 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,928 

ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 8 ตําบลวังใหญ่ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 2,458,600

4 โครงการขุดลอกคลองตาแก้ว ตําบลวังนํ�าขาว อําเภอบ้านด่านลานหอย 7,587,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,587,600

1. ขุดลอกคลองตาแก้ว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 170,500 ลูกบาศก์เมตร 

ตําบลวังนํ�าขาว อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 7,587,600

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal รอบหนองช้าง หมู่ที� 5 ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

5,728,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,728,900

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเเคปซีล กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร 

ตําบลศรสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 5,728,900

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีต สายดงดวง หมู่ที� 5 ตําบลหนองตูม - ท่า

ฉนวน หมู่ที� 2

12,052,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,052,900

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายดงดวง หมู่ที� 5 ตําบลหนองตูม - 

ท่าฉนวน หมู่ที� 2 อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 2,000.00 เมตร

1 สายทาง 12,052,900

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟชีลสายทางบ่อ 57 หมู่ 6 ร่วมกับหมู่ 10 4,398,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,398,600

1. ก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล กว้าง 5.00เมตร ระยะทาง 2,195.00 เมตร สายทางบ่อ 57 

หมู่ที� 6 และหมู่ที� 10 ตําบลคลองมะพลับ อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 4,398,600

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล สายบ้านทุ่งน้อย - สี�แยกบ้านนาสุขสันต์ 

(จากถนน อบจ.สท.5022 ถึงบริเวณสี�แยกบ้านนาสุขสันต์)

5,631,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,631,800

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล สายทางหลวง กว้าง 5.00เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หมู่

 7 บ้านหนองแล้ง ตําบลสามพวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 5,631,800

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีลสายเขากาว หมู่ที� 3 - หมู่ที� 9 อําเภอคีรีมาศ 8,739,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,739,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลสายเขากาว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,400.00 เมตร หมู่ที� 

3 - หมู่ที� 9 ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 8,739,000

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคันคลองพยอม หมู่ที� 6 ตําบลบ้านช่าน อําเภอศรีสําโรง 7,298,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,298,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายคันคลองพยอม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร หมู่ที� 6 

ตําบลบ้านซ่าน อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 7,298,000

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal เส้นในเขาทอง หมู่ที� 5 6,105,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,105,600
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1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นในเขาทอง กว้าง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 5,100.00 เมตร หมู่ที� 5 ตําบลนาทุ่ง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 6,105,600

12 โครงการก่อสร้างถนนแคฟซีล (Cape Seal) สายบ่อแก้ว - บ่อทอง หมู่ที� 1 ตําบลท่าชัย อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

7,156,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,156,300

1. ก่อสร้างถนนแคปซีลบริเวณทางเข้าบ่อแก้วบ่อทอง กว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2,500 เมตร หมู่ที� 1 ตําบลท่าชัย อําเภอศรัสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 7,156,300

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านคลองบง หมู่ 1 - 

บ้านหนองตาเพ็ง หมู่ 7 ตําบลบ้านใหม่ไชยมงคล

11,302,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,302,400

1. ปรับปรุงผิวทางลาดยางเคปซีลสาย สท 4058 แยก ทล.1056 - บ้านหนองตาเพ็ง ตําบลทุ่ง

เสลี�ยม อําเภอทุ่งเสลี�ยม จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 5,200.00 เมตร

1 สายทาง 11,302,400

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 36,750,600

1 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน ตําบลบ้านตึก 4,415,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,415,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยต้นโงง หมู่ที� 5 ตําบลบ้านตึก อําเภอศีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 

1,800 ตารางเมตร

1 แห่ง 869,200

2. ก่อสร้างอาคารศูนย์ท่องเที�ยวบ้านนาต้นจั�น หมู่ที� 5 ตําบลบ้านตึก อําเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 20 เมตร

1 แห่ง 344,000

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปโฮมสเตย์ ห้วยต้นไฮ หมู่ที� 5 ตําบลบ้านตึก อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

1 แห่ง 869,200

4. ก่อสร้างลานคอนกรีต ศูนย์ท่องเที�ยวอนุสาวรีย์เจ้าหมื�นด้ง หมู่ที� 11 ตําบลบ้านตึก อําเภอ

สวรรคโลก กว้าง 24.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

1 แห่ง 385,500

5. ก่อสร้างห้องนํ�าศูนย์ท่องเที�ยวอนุสาวรีย์เจ้าหมื�นด้ง หมู่ที� 11 ตําบลบ้านตึก 

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร จํานวน 10 ห้อง

1 แห่ง 491,500

6. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที� 11 ตําบลบ้านตึก อําเภอศรสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

อาคารกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

1 แห่ง 526,900

7. ก่อสร้างโรงเลี�ยงช้าง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8 .00เมตร บริเวณศูนย์ช้างศรีสัชนาลัย หมู่ที� 

13 ตําบลบ้านตึก อําเภอศรสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 928,900

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที�ยวของจังหวัดสุโขทัย 28,550,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 28,550,600

3 โครงการจัดกิจกรรมสําคัญเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวของจังหวัดสุโขทัย 3,784,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,784,800

3 พัฒนาตลาดการค้าและการลงทุน 5,089,000
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1 โครงการบริหารจัดการพื�นที�เกษตรกรรมจังหวัดสุโขทัย เพื�อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(AEC)

5,089,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,089,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 38,749,200

1 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าเกิดผล หมู่ 2 ตําบลบ้านด่าน อําเภอบ้านด่านลานหอย 8,577,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,577,700

1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าเกิดผล หมู่ 2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 229,416 ลูกบาศก์เมตร ตําบล

บ้านด่าน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 8,577,700

2 โครงการขุดลอกคลองกระพง หมู่ 5 ตําบลลานหอย 2,717,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,717,300

1. ขุดลอกคลองกระพง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,100 ลูกบาศก์เมตร ตําบลลานหอย 

อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 2,717,300

3 โครงการขุดลอกคลองดงเดือย คลองดอนสําโรง หมู่ที� 7,9 ตําบลดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ 3,705,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,705,000

1. ขุดลอกคลองดงเดือย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 152,700 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 7,9 ตําบล

ดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 3,705,000

4 โครงการขุดลอกคลองวังควาย หมู่ที� 1 3,071,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,071,200

1. ขุดลอกคลองวังควาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 99,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 3,071,200

5 โครงการขุดลอกคลองโบสถ์โพธิ� หมู่ที� 2 อําเภอสวรรคโลก 2,557,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,557,400

1. ขุดลอกคลองโบสถ์โพธิ� ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 82,000 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที�� 2 อําเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 2,557,400

6 โครงการขุดลอกคลองทางวัว หมู่ที� 3,4 ตําบลทับผึ�ง 3,300,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,300,400

1. ขุดลอกคลองทางวัว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,700 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 3,4 ตําบลทับ

ผึ�ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 3,300,400

7 โครงการขุดลอกคลองอ้ายซัน หมู่ที� 2 2,557,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,557,400

1. ขุดลอกคลองอ้ายซัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 84,900 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 2 

ตําบลหนองกลับ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 2,557,400

8 โครงการปรับเปลี�ยนพื�นที�ปลูกพืชไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน 12,262,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,262,800

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 11,776,300

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 11,776,300

1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ แบบกรมทรัพยากรนํ�า 2,929,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,929,300
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1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที� 5 ตําบลนครเดิฐ 

อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตามแบบกรมทรัพยากรนํ�า

1 แห่ง 2,929,300

2 โครงการก่อสร้างประปา  หมู่ที� 11 ตําบลในเมือง 2,949,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,949,000

1. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที� 11 ตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ�า

1 แห่ง 2,949,000

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา (ขนาดกลาง) หมู่ที� 2  บ้านลัดทรายมูล 2,949,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,949,000

1. ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที� 2 บ้านลัดทรายมูล ตําบลปากพระ 

อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ�า

1 แห่ง 2,949,000

4 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที� 6 ต.ในเมือง 2,949,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,949,000

1. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ�า หมู่ที� 6 ตําบล

ในเมือง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 2,949,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 3,730,800

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 1,308,300

1 โครงการฟื�นฟูสภาพป่าบริเวณพื�นที�ถูกบุกรุก 1,308,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,308,300

2 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 2,422,500

1 โครงการฝายชะลอนํ�าตามแนวพระราชดําริ 2,422,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,422,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดเพชรบูรณ์ 244,060,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 133,744,400

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 64,885,100

1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิต 64,885,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 64,885,100

1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 5 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง 1 แห่ง 1,966,000

2. ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที� 19 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน 1 แห่ง 1,960,100

3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 21 ต.ลาดแค อ.ชนแดน 1 แห่ง 1,966,000

4. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแคบซีล หมู่ที� 10 บ้านกล้วยเหนือ-หมู่ที� 4 

บ้านเขาชะโงกบ้าน อ.ชนแดน

1 แห่ง 1,929,400

5. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 4 อ.ชนแดน อ.ชนแดน 1 แห่ง 1,867,700

6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแคบซีล บ้านกล้วยเหนือ อ .ชนแดน 1 แห่ง 3,961,700

7. ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ 1 แห่ง 1,961,100
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8. ซ่อมแซมถนนสระกรวด-วังขาม ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 1 แห่ง 581,900

9. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายโคกยาว-บัววัฒนา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 5,080.00 เมตร อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

1 สายทาง 23,951,200

10. ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ 1 แห่ง 1,966,000

11. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ cape seal หมู่ 3 ต.นํ�าร้อน อ.เมือง 1 แห่ง 3,214,000

12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  ทางหลวงหมายเลข 21 นางั�ว-หนองแม่นา 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,800.00 เมตร ตําบลหนองแม่นา 

อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

1 สายทาง 19,560,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 43,415,900

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมวัดพระพุทธบาทชนแดน 9,338,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,338,500

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมวัดพระพุทธบาทชนแดน 5 รายการ 9,338,500

2 โครงการมหัศจรรย์ไทยแลนด์ บนดินแดนเพชรบูรณ์ 10,223,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,223,500

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที�ยว 23,853,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,853,900

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดหลวงปู่อํ�า หมู่ที� 9 บ้านร่องตะแบก ตําบลท้ายดง 

อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

1 แห่ง 1,920,500

2. ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เขาถมอรัตน์ อ .ศรีเทพ 1 แห่ง 367,600

3. ก่อสร้างศาลาที�พักจุดชมวิวเขาถมอรัตน์ 1 แห่ง 367,600

4. ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ทางขึ�นเขาถมอรัตน์ 1 แห่ง 1,579,400

5. ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ�นเขาถมอรัตน์ 1 แห่ง 452,200

6. ก่อสร้างบันได คสล. ขึ�นเขาถมอรัตน์ 1 แห่ง 4,171,600

7. ก่อสร้างและติดตั�งจอ LED และ CCTVหนองนารี อ.เมือง 1 แห่ง 9,995,000

8. ก่อสร้างและติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ พุทธอุทยานเพชรบุระ ต .สะเดียง อ.เมือง 1 แห่ง 5,000,000

3 พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 15,485,100

1 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร แปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2,222,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 622,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,600,000

1. เครื�องแกะเมล็ดมะขาม 1 เครื�อง 1,600,000

2 โครงการส่งเสริมและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตมะขามหวานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5,117,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,317,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,800,000

1. ก่อสร้างโรงอบมะขามหวานพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั�ง 1 แห่ง 1,800,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตบริหารจัดการพื�นที�การเกษตร 6,242,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,242,900

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยโดยวิธีการผสมผสาน 1,902,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,902,200
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4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 9,958,300

1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูณ์และระบบส่งเสริมการผลิตพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ OTOP เพื�อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

1,426,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,426,800

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการบริหารจัดการด้านอาชีพให้มีรายได้ที�มั�นคง

เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8,531,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,531,500

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,000,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 6,797,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 3,713,000

1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนเพชรบูรณ์ 928,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 928,400

2 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2,784,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,784,600

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 3,084,000

1 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที� 1 บ้านห้วยนํ�าขาว ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

1,368,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,368,000

1. ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที� 1 บ้านห้วยนํ�าข่าว ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์

1 แห่ง 1,368,000

2 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชนใน

จังหวัดเพชรบูรณ์

1,716,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,716,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 93,519,200

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 73,859,200

1 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ�าอุปโภค บริโภค 2,511,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,511,600

1. วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ�ว ชั�น 13.5 ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง 2,511,600

2 โครงการพัฒนา ฟื�นฟูแหล่งนํ�า เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพื�อการอุปโภค

 บริโภค

71,347,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 71,347,600

1. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 6 - 13 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า 1 แห่ง 877,500

2. ขุดลอกสระนํ�าสาธารณะวัดห้วยแล้ง หมู่ที� 5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,800 ลูกบาศก์

เมตร บ้านห้วยแล้ง ตําบลนาเกาะ อ.หล่มเก่า

1 แห่ง 975,000

3. ขุดลอกคลองห้วยโป่ง หมู่ที� 1-หมู่ที� 2 ตําบลนาแซง อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 1,961,000

4. ขุดลอกคลองบ้านนาตะกรุด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ 1 แห่ง 3,273,300

5. ขุดลอกคลองวังนํ�าเย็น หมู่ที� 2,3 และ 4 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน 1 แห่ง 4,875,000
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6. ขุดลอกคลองคาย หมู่ที� 10 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน 1 แห่ง 1,950,000

7. ขุดลอกคลองวังหิน หมู่ที� 3 ต.วังหิน อ.วังโป่ง 1 แห่ง 1,940,300

8. ขุดลอกสระนํ�า หมู่ที� 28 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน 1 แห่ง 5,850,000

9. ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าหนองตาด หมู่ที� 5 บ้านหนองตราด ตําบลพุทธบาท อําเภอชนแดน 1 แห่ง 9,542,800

10. ขุดลอกคลองกองทูล หมู่ที� 6 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ 1 แห่ง 2,034,400

11. ขุดลอกคลองระบายนํ�า คลองโป่งสะท้อน หมู่ที� 5 ต.ท่าด้วง 1 แห่ง 2,840,100

12. ขุดลอกหน้าฝายคลองวังโป่ง หมู่ที� 11 บ้านไร่ฝายเหนือ ตําบลวังโป่ง อําเภอวังโป่ง 1 แห่ง 3,679,900

13. ขุดลอกคลองตะเคียน หมู่ที� 6 ตําบลตะกุดไร อ.ชนแดน 1 แห่ง 2,566,200

14. ขุดลอกสระนํ�าบึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี 1 แห่ง 1,852,900

15. ขุดลอกขยายแหล่งนํ�าพร้อมสร้างกําแพงดินอัดแน่นด้านข้างวางเรียงหินยาแนว

สันกําแพง คสล.ตําบลนํ�าหนาว อําเภอนํ�าหนาว

1 แห่ง 7,312,500

16. ก่อสร้างคันดิน สายหลังเพชรบูรณ์นิเวศน์ หมู่ที� 2-9 ตําบลสะเดียง 

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์

1 แห่ง 9,731,500

17. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�ามะค่างาม ม .19 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน 1 แห่ง 9,625,200

18.  ก่อสร้างท่อเหลี�ยม คสล. ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 460,000

2 ควบคุมมลพิษ 19,660,000

1 โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีการบําบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ

อําเภอเขาค้อ

19,660,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,660,000

1. ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์พร้อมติดตั�งชุดสายพานลําเลียงและเครื�องสับขยะ 

ชุดเครื�องคัดแยกขยะและระบบสาธารณูปโภค

1 แห่ง 19,660,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 10,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดอุตรดิตถ์ 194,552,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,029,800

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 4,612,000

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยว แก่งทรายงาม บ้านทรายงาม หมู่ที� 10 

ตําบลนํ�าหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1,800,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,800,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยว แก่งทรายงาม ตําบลนํ�าหมัน อําเภอท่าปลา

จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 1,800,000

2 โครงการพัฒนาการท่องเที�ยวและส่งเสริมงานประเพณีในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2,812,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,812,000

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 26,764,200

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตรโดยระบบสหกรณ์แบบครบ

วงจร

19,243,100
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,243,100

1. ก่อสร้างลานตากผลิตผลการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จํากัด 

อําเภอเมืองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 4,806,900

2. ก่อสร้างตลาดกลางผลิตผลการเกษตรทองแสนขัน อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 4,806,900

3. ก่อสร้างฉางเก็บผลิตผลการเกษตรท่าแฝก อําเภอท่าแฝก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 2,064,300

4. ก่อสร้างลานตากผลิตผลการเกษตรนํ�าพี� อําเภอนํ�าพี� จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 2,060,100

5. ก่อสร้างอาคารแปรรูปและผลิตอาหารปลา 1 แห่ง 2,064,300

6. ก่อสร้างฉางเก็บผลิตผลการเกษตรหนองกอก อําเภอหนองกอก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 1,720,300

7. ก่อสร้างฉางพร้อมลานตากผลิตผลการเกษตรนาอิน อําเภอนาอิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 1,720,300

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณาการ 4,439,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,439,400

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรแบบบูรณาการในพื�นที�ที�มีศักยภาพด้านการเกษตร 1,707,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,548,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 159,000

1. เครื�องซีลสูญญากาศ 1 เครื�อง 89,000

2. ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก พร้อมติดตั�งเครื�องสีข้าว 1 แห่ง 70,000

4 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงโคขุน 381,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 57,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 324,100

1. โคเนื�อ 9 ตัว 289,100

2. เครื�องสับหญ้า 1 เครื�อง 35,000

5 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงปลาหมอไทยสายพันธุ์ดีเพื�อการค้า 288,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 288,000

6 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ 705,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 705,000

3 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 122,703,600

1 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายเลียบคลองโพธิ� ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

9,660,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,660,000

1. ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองโพธิ�  ผิวจราจรกว้าง 8.00 - 14.00 

เมตร ระยะทาง 936.00 เมตร ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สายทาง 9,660,000

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านนํ�าสิงห์ - บ้านนํ�าหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 9,660,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,660,000

1. ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนํ�าสิงห์ - บ้านนํ�าหมัน ผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,925.00 เมตร อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สายทาง 9,660,000

3 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายเลียบคลองชลประทาน -บ้านวังโป่ง อําเภอเมืองอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

9,660,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,660,000
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1. ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน -บ้านวังโป่ง 

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2,264.00 เมตร ตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สายทาง 9,660,000

4 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านป่าแต้ว อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 9,660,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,660,000

1. ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านป่าแต้ว ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 

ระยะทาง 2,070.00 เมตร ตําบลท่ามะเฟือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สายทาง 9,660,000

5 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที�ยวสําคัญเขื�อนดิน อําเภอท่าปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ์

14,490,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,490,000

1.  ขยายเพิ�มความกว้างช่องจราจรเป็น 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 1163 

ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต-นํ�าพร้า ระหว่าง กม. 6+200 - กม.7+325 

ระยะทาง 1,125.00 เมตร ตําบลท่าปลา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สายทาง 14,490,000

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดสารส้ม หมู่ที� 4 ตําบลบ้านด่าน 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2,785,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,785,100

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดสารส้ม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 

ตําบลบ้านด่าน อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 2,785,100

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายปั�มตามี-วังตาลือ หมู่ที� 8บ้านตลิ�งตํ�า ตําบลทุ่งยั�ง 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

6,180,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,180,300

1. ก่อสร้างถนน คสล.สายปั�มตามี-วังตาลือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,035.00 เมตร 

หมู่ที� 8 บ้านตลิ�งตํ�า ตําบลทุ่งยั�ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 6,180,300

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกห้วยกลาง หมู่ที� 9 - หมู่ที� 7 บ้านชําบุ่น (ต่อ

จากตัวเดิม) ตําบลบ้านฝาย อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1,848,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,848,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกห้วยกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร 

ตําบลบ้านฝาย อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 1,848,200

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อหินเหล็กไฟ หมู่ที� 4 ถึงหมู่ที� 8 ตําบลนํ�าริด 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

4,414,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,414,500

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อหินเหล็กไฟ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ตําบลนํ�าริด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 4,414,500

10 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระดับอําเภอ ถนนลาดยางสายทางหลังนํ�าโค้ง บ้านท่าข้าม 

หมู่ที� 2 ตําบลไร่อ้อย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

2,087,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,087,600

1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางหลังนํ�าโค้ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,205.00 เมตร 

ตําบลไร่อ้อย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 2,087,600
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11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื�อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที� 2 - หมู่ที� 6  

ตําบลนํ�าไคร้ อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

971,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 971,200

1. ก่อสร้างถนน คสล. เชื�อมระหว่างหมู่บ้าน ยาว382.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 

ตําบลนํ�าไคร้ อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 971,200

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ถนนสาย อต.ถ. 15-009 เลียบทางรถไฟไปวังกะพี� หมู่ที� 6 หมู่ที� 8

 ตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

4,770,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,770,600

1. ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย อต.ถ. 15-009กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,465 เมตร ตําบลบ้าน

เกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 4,770,600

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านคลองกะชีหมู่ที� 7 - บ้านหน้าพระธาตุ 

หมู่ที� 2 ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

6,797,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,797,000

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 

3,350 เมตร ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 6,797,000

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยสูน - ห้วยใส ตําบลสองคอน อําเภอฟากท่า จังหวัด

อุตรดิตถ์

2,046,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,046,400

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยสูน - ห้วยใส กว้าง 5.00 เมตร ยาว 825 เมตร ตําบลสอง

คอน อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 2,046,400

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายห้วยตากอง - บ้านน้าแพหมู่ที� 1 บ้านโคกหนือ เชื�อม

หมู่ที� 6 บ้านน้อยนํ�าแพ ตําบลบ้านโคก อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

6,138,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,138,100

1. ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยตากอง - บ้านน้าแพกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,750 เมตร ตําบล

บ้านโคก อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 6,138,100

16 โครงการเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete รอยต่อถนน คสล. หมู่ที� 4  - 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบล หมู่ที� 5 ตําบลป่าเซ่า อําเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์

3,723,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,723,900

1. เสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete ตอนที� 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 975.00 เมตร 

ตอนที� 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,103.00 เมตร รวมพื�นที�ไม่น้อยกว่า 11,493 ตารางเมตร 

ตําบลป่าเซ่า อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 3,723,900

17 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระดับอําเภอถนนลาดยาง หมู่ที� 4 เชื�อม หมู่ที� 9 

ตําบลไร่อ้อย อําเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์

3,699,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,699,500

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.673 กม. 

ตําบลไร่อ้อย อําเภพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 3,699,500
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18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บุญช่วย จักรนํ�าอ่าง -

ถนนทางแยกสาย 11 หมู่ที� 5 ตําบลนํ�าอ่าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

3,643,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,643,400

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 15 - ถนนทางแยกสาย 11 กว้าง 5 .00 เมตร ยาว 

1,500.00 เมตร ตําบลนํ�าอ่าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 3,643,400

19 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล .สายทางเลียบคลองแม่พร่อง(ฝั�งทิศตะวันตก) หมู่ที� 4 บ้านคุ้ม 

ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

5,917,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,917,400

1. ก่อสร้าง ถนน คสล.สายทางเลียบคลองแม่พร่อง(ฝั�งทิศตะวันตก) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

2,500.00 เมตร ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 5,917,400

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายโรงเรียนฟากท่าวิทยา ห้วยสับฟาก ซอยบ้านดาบชั�น 

หมู่ที� 1 ตําบลฟากท่า อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

686,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 686,700

1. ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนฟากท่าวิทยาห้วยสับฟากกว้าง 4 เมตร 

ยาว 310 เมตร ตําบลฟากท่า อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 686,700

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 3 ตําบลบ่อเบี�ยอําเภอบ้านโคก  

จังหวัดอุตรดิตถ์

1,952,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,952,200

1. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 784.00 เมตร ตําบลบ่อเบี�ย

อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 1,952,200

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายเหล่าไข่เต่า หมู่ที� 6 บ้านนาคันทุงตําบลแสนตอ 

อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1,092,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,092,800

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าไข่เต่า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร 

ตําบลแสนตอ อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 1,092,800

23 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที� 4 ตําบลป่าคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 5,654,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,654,100

1. ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที� 4 (3 ช่วง) กว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทาง 2,289.00 เมตร 

ตําบลป่าหวาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 5,654,100

24 โครงการปรับปรุงโครงสร้างทางถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมู่ที� 4 บ้านเด่นสําโรง  

ตําบลหาดสองแคว - บ้านเต่าไหตําบลท่าสัก ตําบลท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์

5,164,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,164,600

1. ปรับปรุงโครงสร้างทางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2,000.00 เมตร บ้านเด่นสําโรงตําบลหาดสองแคว - บ้านเต่าไห 

ตําบลท่าสัก อําเภอท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สาย 5,164,600

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 950,000

1 โครงการ Road Show OTOP จากภูมิปัญญาสู่อาเซียน 950,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 950,000
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ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 24,962,300

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,166,400

1 โครงการก่อสร้างพนังกั�นตลิ�งพังบริเวณสะพาน - บุ๋งตามา หมู่ที� 5 ตําบลบ้านแก่ง         

อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

1,218,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,218,800

1. ก่อสร้างพนังกั�นตลิ�งพังบริเวณสะพาน - บุ๋งตามา หมู่ที� 5 ตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 1,218,800

2 โครงการก่อสร้างท่อเหลี�ยมคสล .บริเวณคลองห้วยขมิ�น หมู่ที� 8 ตําบลทุ่งยั�ง อําเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์

981,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 981,900

1. ก่อสร้างท่อเหลี�ยม คสล. ชนิดหลายช่องบริเวณคลองห้วยขมิ�น ตําบลทุ่งยั�ง 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 981,900

3 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพัง หมู่ที� 6 ตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,170,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,170,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,350 เมตร ตําบลบ้านแก่ง อําเภอต

รอน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 1,170,000

4 โครงการก่อสร้างผนังกั�นตลิ�ง(ลําห้วยแมง) 2 ตําบลนํ�าไคร้ อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 621,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 621,100

1. ก่อสร้างผนังกั�นตลิ�งลําห้วยแมง ยาว 35.00 เมตร สูงลาดเอียง 7.00 เมตร 

ตําบลนํ�าไคร้ อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 621,100

5 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพัง บ้านวังอ้อ หมู่ที� 4ตําบลบ้านเสี�ยว อําเภอฟากท่า จังหวัด

อุตรดิตถ์

3,174,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,174,600

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพังแบบเรียงหิน บ้านวังอ้อ ยาว 400.00 เมตร สูง 5.00 เมตร 

ตําบลบ้านเสี�ยว อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 3,174,600

2 ควบคุมมลพิษ 1,231,500

1 โครงการอุตรดิตถ์เมืองสะอาดปลอดขยะ 1,231,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,231,500

3 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 703,000

1 โครงการก่อสร้างฝายชะลอนํ�ากล่องลวดตาข่าย หมู่ที� 1 หมู่ที� 3 หมู่ที� 5 หมู่ที� 6 

ตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

703,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 703,000

1. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�ากล่องลวดตาข่ายพร้อมขุดลอก จํานวน 11 จุด ตําบลนางพญา อําเภอ

ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 703,000

4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 15,861,400

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองละวาน หมู่ที� 6

(หลังโรงเรียน) ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

3,243,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,243,900
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1. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองละวาน หมู่ที� 6 ตําบลในเมือง 

อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 3,243,900

2 โครงการขุดลอกคลองตรอนตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,950,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,950,000

1. ขุดลอกคลองตรอน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 71,629 ลูกบาศก์เมตร ตําบลบ้านแก่ง 

อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 1,950,000

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งนํ�า คสล . สายนาหนองตากอง บ้านวังกอง หมู่ที� 1 ตําบลสองคอน 

อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

551,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 551,900

1. ก่อสร้างคลองส่งนํ�า คสล. สายนาหนองตากอง ตําบลสองคอน อําเภอฟากท่า 

จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 551,900

4 โครงการขุดลอกคลองร้องนาดงหมู่ที� 7 ตําบลป่าคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 487,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 487,500

1. ขุดลอกคลองร้องนาดง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,467.25 ลูกบาศก์เมตร 

ตําบลป่าคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 487,500

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที� 7 บ้านห้วยมุ่น ตําบลชัยจุมพล 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

632,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 632,100

1. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที� 7 บ้านห้วยมุ่น ตําบลชัยจุมพล 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 632,100

6 โครงการขุดลอกคลองห้วยนาจารย์  หมู่ที� 2 ตําบลป่าคาย อําเภอทองแสนขัน 

จังหวัดอุตรดิตถ์

390,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 390,000

1. ขุดลอกคลองห้วยนาจารย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,567.50 ลูกบาศก์เมตร 

หมู่ที� 2 ตําบลป่าคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 390,000

7 โครงการขุดลอกคลองชํามะค่า  หมู่ที� 9 ตําบลป่าคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 390,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 390,000

1. ขุดลอกคลองชํามะค่า กว้าง 30 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,132.25 

ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 9 ตําบลป่าคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 390,000

8 โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมถังกรองตามแบบมาตรฐาน หมู่ที� 4 ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอ

นํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2,723,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,723,900

1. ก่อสร้างระบบประปาพร้อมถังกรองตามแบบมาตรฐาน หมู่ที� 4 ตําบลเด่นเหล็ก 

อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 2,723,900

9 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที� 4ตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ์

4,177,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,177,800



398หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที� 4 ตําบลผาเลือด อําเภอฟากท่า 

จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 4,177,800

10 โครงการขุดลอกลําห้วยหมันหมู่ที� 7 ตําบลนํ�าหมันอําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,314,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,314,300

1. ขุดลอกลําห้วยหมัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,765.63 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที� 7 ตําบลนํ�า

หมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 1,314,300

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 5,560,000

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 4,135,000

1 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 1,425,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,425,000

2 โครงการผนึกกําลังเพื�อสนับสนุนการป้องกันปรามปราบการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2,710,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,710,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,000,000

1. ก่อสร้างฝายชะลอนํ�าแบบผสมผสาน 200 ฝาย 1,000,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 1,425,000

1 โครงการพัฒนาประสทธิภาพการรักษาความมั�นคงและการบริหารงาน 1,425,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,425,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดกําแพงเพชร 219,732,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 125,857,000

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 58,865,000

1 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื�อรองรับการเกษตรและการท่องเที�ยว 58,865,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 58,865,000

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลติคอนกรีต สายทางเข้านํ�าตกคลองลาน ตําบล

คลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 

2.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,592,000

2. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านเขาพริก -

บ้านเขาชุมแสง ตําบลวังหามแห อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร

1 สายทาง 20,865,600

3. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 เชื�อม หมู่ 8 ตําบลทรงธรรม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด

กําแพงเพชร  ถนนลาดยางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,532,500

4. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4 ตําบล บ่อถํ�า จากแยกลาดยาว หมู่ 3 

อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร

1 สายทาง 17,874,900
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 23,207,600

1 โครงการปรับปรุงวัดเพื�อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที�ยว(วัดปราสาท) 2,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,500,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์(วัดปราสาท) 1 แห่ง 700,000

2. ก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง และคนพิการ (วัดปราสาท) 1 แห่ง 500,000

3. ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บ้านคณฑี (วัดปราสาท) 1 แห่ง 1,300,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื�อการท่องเที�ยว (ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ชุมชน)

500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 500,000

1. กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 8 ตัว 100,000

2. ปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์วัฒนธรรมและชุมชน 1 แห่ง 100,000

3. ก่อสร้างรั�วและประตูรั�ว 1 แห่ง 300,000

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว 12,277,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,277,800

1. ก่อสร้างระบบไฟฟ้า Solar cell (อช.คลองลาน) 1 แห่ง 2,500,000

2. ปรับปรุงลานจอดรถ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ) 1 แห่ง 300,000

3. ปรับภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บนํ�าคลองนํ�าไหล (อช.คลองลาน) 1 แห่ง 2,000,000

4. ก่อสร้างลานจอดรถ (อช.คลองลาน) 1 แห่ง 3,977,800

5. ก่อสร้างโรงรับประทานอาหาร (เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ) 1 แห่ง 2,000,000

6. ก่อสร้างศาลาพักผ่อน(เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ) 1 แห่ง 700,000

7. ก่อสร้างฝายนํ�าล้น(อช.คลองวังเจ้า) 1 แห่ง 800,000

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื�อการท่องเที�ยว 4,929,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,929,800

5 โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที�ยวเชิงรุก 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 33,926,800

1 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในพื�นที�นาไม่เหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการพื�นที�

เกษตรกรรม (Zoning) (มันสําปะหลัง)

4,881,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,881,000

2 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในพื�นที�นาไม่เหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการพื�นที�

เกษตรกรรม (Zoning) (อ้อยโรงงาน)

6,311,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,311,100

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื�อการแข่งขัน (ลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพ

ดีภายใต้การบริหารจัดการพื�นที�เกษตรกรรม )

2,870,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,870,000

4 โครงการเพิ�มขีดความสามารถเชิงธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 17,270,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 50,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,220,300
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1. รถตักล้อยาง ขับเคลื�อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า 2 คัน 4,400,000

2. โรงเรือนเลี�ยงโคขุน ขนาด 12x28 เมตร 3 แห่ง 2,382,000

3. ลานตากผลผลิต(ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาด 3,200 ตร.ม. 2 แห่ง 4,040,000

4. อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร ขนาด15x30 เมตร 1 แห่ง 2,900,000

5. อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 17x40 เมตร 1 แห่ง 3,498,300

5 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 1,694,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,694,400

6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)เพื�อการท่องเที�ยว 900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 900,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 9,857,600

1 โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่กําแพงเพชร (GI) 3,250,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,250,000

2 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัย (ผัก) 1,886,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,886,600

3 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร (HUB

มันสําปะหลัง)

2,970,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,820,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 150,000

1. เครื�องสับมันเส้นขนาดเล็ก 5 เครื�อง 150,000

4 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัย (ด้านประมง) 600,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 564,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 36,000

1. ป้ายโครงการพร้อมประดิษฐ์ตัวอักษร 4 ป้าย 36,000

5 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัย (ด้านปศุสัตว)์ 641,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 641,000

6 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื�อการแข่งขัน (ลดต้นทุนและเพิ�มผลผลิตอ้อย

ในพื�นที�เหมาะสมด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ )

510,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 510,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 16,013,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 16,013,000

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 932,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 932,000

2 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตรกรในโรงเรียน) 966,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 966,000

3 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ (สถานีพัฒนาเกษตรที�สูงตาม

พระราชดําริ บ้านป่าคา)

10,465,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,865,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,600,000
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ปริมาณ

1. ก่อสร้างฝายกักเก็บนํ�า 5 แห่ง 100,000

2. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 15 เซนติเมตร (โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที�สูงฯ ป่าคา )

1 แห่ง 1,500,000

3. ซ่อมสร้างเส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (เฉพาะทาง2ล้อ) กว้างข้างละ 0.80 เมตร ระยะห่าง

ร่องล้อ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร ระยะทาง 1,000 

เมตร อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 3,000 เมตร

1 แห่ง 4,000,000

4 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ (ปิดทองหลังพระ) 850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 850,000

5 โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพื�อการอุปโภคบริโภค 2,800,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,800,000

1. ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 1 แห่ง 2,800,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 64,488,400

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 999,900

1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 999,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 99,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 900,000

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ 20 ชุด 900,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11,018,000

1 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�ง 11,018,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 20,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,998,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าปิง หมู่ 2 ตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

กําแพงเพชร ยาว 110 เมตร

1 แห่ง 10,998,000

3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 52,470,500

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าและเพิ�มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 52,470,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 930,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 51,540,500

1. ขุดแก้มลิงบึงทาก พร้อมอาคารประกอบระยะที� 2 ตําบลหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัด

กําแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 422,240 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 15,132,000

2. ฟื�นฟูสภาพอ่างเก็บนํ�าหนองกอง ลําคลองนํ�าแดง บ้านหนองกอง หมู่ 4 ตําบลนาบ่อคํา 

อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

70,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,900,000

3. ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม หมู่ 5 ตําบลดอนแตง อําเภอขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกําแพงเพชร ขุดลอกคลองกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิด

 ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร

1 แห่ง 1,500,000

4. วางท่อ คสล. Dai. 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 52 บ่อ ขนานถนนพหลโยธินและ

ทางเข้า อบต.คลองขลุง หมู่ 10 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง 

จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห่ง 7,760,100
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5. ขุดลอกคลองชะนาว หมู่10 ตําบลถํ�ากระต่ายทอง อําเภอพรานกระต่าย 

จังหวัดกําแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,921.95 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดถนน

คันคลอง ข้างละ 5 เมตรและลงลูกรังบดอัดหนา 0.10 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

6. ขุดลอกลําคลองดาต หมู่ 17 บ้านป่าสน เชื�อมต่อ หมู่12 บ้านมอตะแบก 

ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

77,550 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,222,100

7. ขุดลอกคลองป่าติ�ว หมู่ 6 ตําบลทุ่งทราย อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,6622 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,170,000

8. ขุดลอกคลองเจริญ ม.4,7,2,5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 70,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,242,500

9. ขุดลอกคลองจร พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ 1 ตําบลโพธิ�ทอง อําเภอปางศิลาทอง 

จังหวัดกําแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 79,150 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,437,500

10. ขุดแก้มลิงคลองปลาร้า พร้อมอาคารประกอบ ตําบลคลองลานพัฒนา 

อําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250,535 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 14,186,300

11. ขุดลอกคลองสายพานทอง หมู่ 5 เมตร 10 ตําบลทุ่งทอง อําเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัด

กําแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 990,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 4,373,600

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 4,373,600

1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (ฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน : ชรบ.)

2,850,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,600

2 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 250,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 250,000

3 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว) 200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 200,000

4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (ตรวจสารเสพติด) 1,073,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,073,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดพิจิตร 202,104,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 177,383,000

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 155,155,500

1 โครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดําริในสถานศึกษา 2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000

2 โครงการขุดลอกคลองคต หมู่ที� 4 ตําบลหนองพระ 2,900,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,900,000

1. ขุดลอกคลองคต หมู่ที� 4 ตําบลหนองพระ อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 95,403 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,900,000

3 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลาง บ้านหนองตะเคียน หมู่ที� 1 ต.คลองทราย

อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

2,016,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,016,000

1. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลาง บ้านหนองตะเคียน หมู่ที� 1 ตําบลคลองทราย 

อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 แห่ง 2,016,000

4 โครงการขุดลอกคลองขอนแก่น หมู่ที� 10 บ้านเขาทราย 2,150,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,150,000

1. ขุดลอกคลองขอนแก่น  หมู่ที� 10 บ้านเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 63,650 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,150,000

5 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ�าแบบพอเพียงบ้านหนองยางใต้ หมู่ที� 12 ตําบลวังทรายพูน 4,870,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,870,000

1. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�าแบบพอเพียงบ้านหนองยางใต้ หมู่ที� 12 ตําบลวังทรายพูน 

อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

1 แห่ง 4,870,000

6 โครงการขุดลอกคลองห้วยหลัว บ้านคลองห้วยหลัว - บ้านหนองจิก - บ้านโคกกระถิน

หมู่ที� 14 หมู่ที� 7 และหมู่ที� 10 ตําบลท้ายทุ่ง อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

4,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,000,000

1. ขุดลอกคลองห้วยหลัว บ้านคลองห้วยหลัว - บ้านหนองจิก - บ้านโคกกระถิน หมู่ที� 14 หมู่

ที� 7 และหมู่ที� 10 ตําบลท้ายทุ่ง อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า103,300 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,000,000

7 โครงการขุดลอกคลองหนองโมกข์  หมู่ที�  15,8,4  ตําบลบ้านนา 2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ขุดลอกคลองหนองโมกข์  หมู่ที�  15,8,4  ตําบลบ้านนา อําเภอวชิรบารมี ปริมาตรดินไม่

น้อยกว่า 58,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,000,000

8 โครงการขุดลอกแก้มลิง คลองสูงเม่นบ้านทับไทร หมู่ที� 4 ตําบลหนองปลาไหล 1,385,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,385,200

1. ขุดลอกแก้มลิง คลองสูงเม่นบ้านทับไทร หมู่ที� 4 ตําบลหนองปลาไหล 

อําเภอวังทรายพูน ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 34,414 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,385,200

9 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที� 2 ตําบลกําแพงดิน อําเภอสามง่าม 

จังหวัดพิจิตร

4,080,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,080,000

1. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที� 2 ตําบลกําแพงดิน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง 4,080,000

10 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3.60x3.60x40.00 ม. 

จํานวน 2 ช่อง หมู่ที� 3 บ้านบางเบน ตําบลท้ายทุ่ง อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

3,292,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,292,000
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1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3.60x3.60x40.00 ม. 

จํานวน 2 ช่อง หมู่ที� 3 บ้านบางเบน ตําบลท้ายทุ่ง อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

1 แห่ง 3,292,000

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสพัลท์ติก) บ้านเนินทราย หมู่ที� 6 ตําบลวังหลุม 3,400,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,400,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง(แอสฟัลติก) บ้านเนินทราย หมู่ที� 6 ตําบลวังหลุม 

อําเภอตะพานหิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร 

หนา 0.03 เมตร

1 สาย 3,400,000

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนริมแม่นํ�าน่าน จาก หมูที� 1 ถึงหมู่ที� 7 ต.บางไผ่ 

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

2,600,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,600,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนริมแม่นํ�าน่าน จาก หมูที� 1 ถึงหมู่ที� 7 ต.บางไผ่ 

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ระยะทาง 1,500 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สาย 2,600,000

13 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

สายบ้านท่านา หมู่ที� 2 ตําบลทุ่งน้อย อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

2,289,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,289,700

1. ปรับปรุงผิวถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

สายบ้านท่านา หมู่ที� 2 ตําบลทุ่งน้อย อําเภอโพทะเล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1,090 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สาย 2,289,700

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปบ้านนายเยื�อง บุญช่วย (ช่วงต่อจากถนน อบจ.พิจิตร) หมู่ 

10 ตําบลไผ่ท่าโพ

1,992,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,992,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ้านนายเยื�อง บุญช่วย (ช่วงต่อจากถนน อบจ.

พิจิตร) หมู่ 10 ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธิ�ประทับช้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 1,992,000

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านป่าสัก หมู่ที� 4 ตําบลหนองหลุม - บ้าน

ต้นประดู่ หมู่ที� 4 ตําบลพันเสา

1,574,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,574,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านป่าสัก หมู่ที� 4 ตําบลหนองหลุม - 

บ้านต้นประดู่ หมู่ที� 4 ตําบลพันเสา อําเภอวชิรบารมี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ความยาว 599 เมตร

1 สาย 1,574,000

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลวังงิ�วใต้ อําเภอดงเจริญ 1,900,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,900,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลวังงิ�วใต้ อําเภอดงเจริญ  - 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 430 เมตร - 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะยาว 343 เมตร

1 สาย 1,900,000

17 โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายทุ่งฟัก -  วังพร้าว (หมู่ที� 2 บ้านทุ่งฟัก) 3,616,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,616,000
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ปริมาณ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งฟัก -วังพร้าว (หมู่ที� 2 บ้านทุ่งฟัก) 

อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สาย 3,616,000

18 โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. สายผนังกั�นนํ�า ฝั�งตะวันออก หมู่ที� 6 ถึงหมู่ที� 7

ตําบลวังจิก อําเภอโพธิ�ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  ความยาว 495 เมตร

1,322,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,322,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเดสริมเหล็ก สายผนังกั�นนํ�า ฝั�งตะวันออก หมู่ที� 6 ถึง หมู่ที� 7 ตําบล

วังจิก อําเภอโพธิ�ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กว้าง 5 เมตร ยาว 495 เมตร

1 แห่ง 1,322,000

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 และลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทศบาลวังกรด หมู่ที�

 1 ตําบลบ้านบุ่ง

2,800,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,800,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 และลงแอสฟัลติกคอนกรีต

เทศบาลวังกรด หมู่ที� 1 ตําบลบ้านบุ่ง อําเภอเมืองพิจิตร กว้าง 2 เมตร 

ยาว 650 เมตร  หนา  0.20 เมตร และลงแอสฟัลติกกว้างคอนกรีตกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 4 ซม.

1 สาย 2,800,000

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนริมแม่นํ�าน่าน  หมูที� 6  ต.บางไผ่  อ.บางมูลนาก

จ.พิจิตร ระยะทาง 1,000 เมตร

2,042,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,042,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนริมแม่นํ�าน่าน หมูที� 6 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

1 สาย 2,042,000

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงใหญ่ หมู่ที� 4 ตําบลท้ายนํ�า 1,934,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,934,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงใหญ่ หมู่ที� 4 ตําบลท้ายนํ�า อําเภอโพทะเล ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 1,934,000

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าพุดทรา 

หมู่ที� 6 ตําบลโพธิ�ประทับช้าง

2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าพุดทรา หมู่ที� 6 

ตําบลโพธิ�ประทับช้าง อําเภอโพธิ�ประทับช้าง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 765 เมตร

หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร

1 สาย 2,000,000

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดวังตะขบ - บ้านนิคม หมู่ที�  7  ตําบลวัง

โมกข์

2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดวังตะขบ - บ้านนิคม หมู่ที� 7 

ตําบลวังโมกข์ อําเภอวชิรบารมี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  

1 แห่ง 2,000,000

24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านหนองแหน หมู่ที�

 13 ต.สากเหล็ก  อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

4,900,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,900,000
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1. ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีPavement In-Place Recycling บ้านหนองแหน

หมู่ที� 13 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,334 เมตร

หนา 0.05 เมตร

1 สาย 4,900,000

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 5 – หมู่  10 (บ้านวังบงค์ ถึง

บ้านห้วยแห้ง) ตําบลสํานักขุนเณร

2,706,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,706,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 5 – หมู่ 10 (บ้านวังบงค์ ถึง 

บ้านห้วยแห้ง) ตําบลสํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร

1 สาย 2,706,000

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ 9 - หมู่ 13 (หมู่ที� 9 บ้านหนองจิกสี) 3,358,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,358,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ 9 - หมู่ 13 (หมู่ที� 9 บ้านหนองจิกสี) อําเภอบึงนาราง ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตรยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 3,358,000

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายบ้านเนินยาว - หนองนาดํา ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัด

พิจิตร

2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินยาว - หนองนาดํา ตําบลหัวดง 

อําเภอเมืองพิจิตร กว้าง 5 เมตร ยาว 908 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 2,000,000

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสพัลท์ติก)หมู่ที� 5 สายหนองแดง ตําบลวังหลุม  

อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

4,200,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,200,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง(แอสฟัลติก)หมู่ที� 5 สายหนองแดง ตําบลวังหลุม 

อําเภอตะพานหิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร

1 สาย 4,200,000

29 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเรียงใต้ หมู่ที� 3 ตําบลวังกรด อําเภอ

บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,500,000

1. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเรียงใต้ หมู่ที� 3 ต.วังกรด 

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ขนาดผิวการจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 2,000 เมตร

1 สาย 3,500,000

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลทะนง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 331,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 331,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลทะนง อําเภอโพทะเล ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 331,000

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 12 บ้านย่านยาว (สายกลางทุ่ง) 

ตําบลรังนก อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

1,946,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,946,000
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 12 บ้านย่านยาว (สายกลางทุ่ง) ตําบลรังนก อําเภอ

สามง่าม จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 955 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สาย 1,946,000

32 โครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรัง สายซอยเกษตร หมู่ 2 ตําบลไผ่ท่าโพ 

อําเภอโพธิ�ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,000,000

1. เสริมดินพร้อมลงลูกรัง สายซอยเกษตร หมู่ 2 ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธิ�ประทับช้าง เสริม

ดินไหล่ถนนทั�ง 2 ข้าง และลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,910 เมตรหนา 0.10 

เมตร

1 สาย 1,000,000

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที�  4  บ้านมาบฝาง (สายหนองหญ้าปล้อง) 

อําเภอวชิรบารมีี จังหวัดพิจิตร

2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที�  4  บ้านมาบฝาง (สายหนองหญ้าปล้อง) อําเภอว

ชิรบารมี พิจิตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,104 เมตร

1 สาย 2,000,000

34 โครงการก่อสร้างสะพาน ค .ส.ล.ข้ามแม่นํ�ายม คานเหล็กรูปพรรณกว้าง 3.40 เมตร 

ความยาว 100 เมตร พร้อมทางเชื�อมถนน ค.ส.ล. ความยาว 138 เมตร เชื�อมระหว่าง 

หมู่ที� 1 กับหมู่ที� 4 ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธิ�ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

7,800,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,800,000

1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่นํ�ายม คานเหล็กรูปพรรณกว้าง 3.40 เมตร 

ความยาว 100 เมตร พร้อมทางเชื�อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 138 เมตร

1 แห่ง 7,800,000

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพทะเล -คลองตางาว หมู่ที� 3 ตําบลโพทะเล 

อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1,658,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,658,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพทะเล -คลองตางาว หมู่ที� ๓ ตําบลโพทะเล อําเภอ

โพทะเล ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร

1 สาย 1,658,000

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื�นที�หมู่ที� 11 (สายทางหลังวัดทุ่งใหญ่) 

อําเภอโพธิ�ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

720,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 720,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื�นที�หมู่ที� 11(สายทางหลังวัดทุ่งใหญ่) 

อําเภอโพธิ�ประทับช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 720,000

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสําราญ -บ้านหนองกระต่อมไก่

หมู่ที� 6-18 ตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

1,556,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,556,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสําราญ -บ้านหนองกระต่อมไก่ หมู่ที� 6-18

ตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 สาย 1,556,000

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ .ถ 44-019 (สายชุมชนแหลมทอง)

หมู่ที� 4 ตําบลท่านั�ง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1,700,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,700,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ .ถ 44-019 (สายชุมชนแหลมทอง) หมู่ที� 4 ตําบล

ท่านั�ง อําเภอโพทะเล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 1,700,000

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเขตต่อเทศบาลวังกรด (ช่วงที�2) เข้าบ้านไดชุมแสง 

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านบุ่ง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

3,820,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,820,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเขตต่อเทศบาลวังกรด (ช่วงที�2) เข้าบ้านไดชุมแสง

 หมู่ที� 3 ตําบลบ้านบุ่ง อําเภอเมืองพิจิตร ผิวจราจรกว้า 4  เมตร 

ยาว 1,958 เมตร หนา 0.15  เมตร

1 สาย 3,820,000

40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยเรียงกลาง – บ้านชลอมยาว หมู่ที� 5 ต.วังกรด อ.

บางมูลนาก จ.พิจิตร

11,592,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,592,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยเรียงกลาง – บ้านชลอมยาว หมู่ที� 5 ตําบลวังกรด อําเภอ

บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,592,000

41 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

สายบ้านท่าบัว หมู่ที� 6 ตําบลท่าบัว

3,662,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,662,500

1. ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านท่าบัว 

หมู่ที� 6 ตําบลท่าบัว อําเภอโพทะเล ช่วงที� 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 685 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ช่วงที� 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สาย 3,662,500

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที� 2 บ้านทุ่งประพาส ตําบลทุ่งใหญ่ 720,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 720,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที� 2 บ้านทุ่งประพาส ตําบลทุ่งใหญ่ 

อําเภอโพธิ�ประทับช้าง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 720,000

43 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองโสน -บ้านมาบกระเปา หมู่ที� 2-4 

ตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

2,425,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,425,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองโสน -บ้านมาบกระเปา หมู่ที� 2-4 ตําบลหนองโสน อําเภอ

สามง่าม จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร

1 สาย 2,425,000

44 โครงการก่อสร้างทางวิ�ง คสล. ตําบลทับคล้อ อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 434,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 434,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต .ทับคล้อ อําเภอทับคล้อ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

263.60 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 434,500

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนไร่  หมู่ที� 10 ตําบลหนองหลุม 935,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 935,000
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนไร่ หมู่ที� 10 ตําบลหนองหลุม อําเภอว

ชิรบารมี ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 329 เมตร

1 สาย 935,000

46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีPavement In-Place Recycling 

บ้านหนองต้นพลวง หมู่ที� 1 ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

7,850,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,850,000

1. ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีPavement In-Place Recycling บ้านหนองต้นพลวง หมู่ที� 1

 ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 สาย 7,850,000

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล .หมู่ที� 3 ตําบลห้วยพุก  อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1,972,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,972,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 ตําบลห้วยพุก อําเภอดงเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 1,972,000

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายหนองหวาย-ห้วยแก้ว 3,120,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,120,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหวาย -ห้วยแก้ว อําเภอบึงนาราง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1,520 เมตร

1 สาย 3,120,000

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ์ หมู่ที� 2 ตําบลโรงช้าง 

อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

1,211,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,211,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ์  หมู่ที� 2 

ตําบลโรงช้าง อําเภอเมืองพิจิตร กว้าง 5 เมตร ยาว 500  เมตร  หนา 0.15 เมตร

1 สาย 1,211,000

50 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอลฟัลติก)หมู่ที� 6 บ้านดงตะขบ - บ้านใหม่สําราญ 

ตําบลดงตะขบ

4,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,500,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง(แอลฟัลติก)หมู่ที� 6 บ้านดงตะขบ -บ้านใหม่สําราญ 

ตําบลดงตะขบ อําเภอตะพานหินขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

1 สาย 4,500,000

51 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเรียง – โรงเรียนห้วยเรียงใต้  

หมู่ที� 3  ตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ความยาว 1,200 เมตร

2,160,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,160,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเรียง – โรงเรียนห้วยเรียงใต้ หมู่ที� 3 ตําบล

วังกรด อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 1,200 เมตร

1 สาย 2,160,000

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังปราสาทสายใต้ หมู่ที� 9 

ตําบลท่าขมิ�น อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1,953,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,953,900

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังปราสาทสายใต้ หมู่ที� 9 ตําบลท่าขมิ�น อําเภอ

โพทะเล ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 995 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 1,953,900
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53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 14 บ้านเกษตรพัฒนา ตําบลทุ่งใหญ่ 720,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 720,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 14 บ้านเกษตรพัฒนา ตําบลทุ่งใหญ่ 

อําเภอโพธิ�ประทับช้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร

1 สาย 720,000

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเดื�อ -วังหิน หมู่ที� 2 ตําบลหนองปลาไหล 

อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

2,178,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,178,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเดื�อ -วังหิน หมู่ที� 2 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอวัง

ทรายพูน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,128 เมตร

1 สาย 2,178,000

55 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองริ�น - ป่าสัก หมู่ที� 6 ตําบลวังโมกข์ 

อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1,360,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,360,000

1. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองริ�น - ป่าสัก  หมู่ที�  6 ตําบลวังโมกข์ อําเภอว

ชิรบารมี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร

1 สาย 1,360,000

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายหนองบัวคํา - วังตะโกก อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 2,443,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,443,700

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัวคํา - วังตะโกก อําเภอบึงนาราง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2,030 เมตร

1 สาย 2,443,700

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเขตต่อเทศบาลวังกรด(ช่วงที� 1) เข้าบ้านไดชุมแสง 

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านบุ่ง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,000,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเขตต่อเทศบาลวังกรด (ช่วงที� 1) เข้าบ้านไดชุมแสง 

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านบุ่ง อําเภอเมืองพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

1 สาย 2,000,000

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลทับคล้อ อําเภอทับคล้อ 

จังหวัดพิจิตร

2,560,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,560,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 2 ตําบลทับคล้อ อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  

กว้าง  4  เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย 2,560,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 10,660,600

1 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที�ยวจังหวัดพิจิตร 4,898,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,898,800

2 โครงการส่งเสริมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประจําปี 2559

1,717,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,717,200

3 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือและวันมวยไทย 1,400,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,400,000

4 โครงการนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจําปี 2559 1,351,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,351,000

5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงนํ�าพ่อปู่  บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์ 1,293,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,293,600

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 1,000,000

1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเชื�อมโยงการตลาดข้าวเพื�อสุขภาพจังหวัดพิจิตร 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 7,155,600

1 โครงการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตร 800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 800,000

2 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย 400,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 400,000

3 โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี�ยงไก่พระเจ้าเสือ จังหวัดพิจิตร 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

4 โครงการกินปลาชมบึง 355,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 355,600

5 โครงการเพิ�มมูลค่าของดีเมืองชาลวัน 1,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,800,000

6 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 300,000

7 โครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,411,300

1 โครงการศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนจังหวัดพิจิตร 1,900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,800,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 100,000

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมเครื�องสํารองไฟ 1 ชุด 100,000

2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื�อนบ้านเพื�อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

1,511,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,511,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 6,296,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 4,796,000

1 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

340,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 340,000

2 โครงการป้องกันพฤติกรรมเสี�ยงเยาวชนโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม 1,456,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,456,000

3 โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000
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4 โครงการการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตพื�นที�

จังหวัดพิจิตร

1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 1,500,000

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งตามค่านิยมหลัก

 12 ประการ

500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

2 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 9,425,300

1 ควบคุมมลพิษ 6,962,000

1 โครงการพิจิตรเมืองสะอาดสร้างวินัยการลดและคัดแยกขยะ เพื�อสิ�งแวดล้อมที�ดี 6,962,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,162,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,800,000

1. ก่อสร้างอาคารธนาคารขยะ 1 แห่ง 4,800,000

2 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 2,463,300

1 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) 1,838,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,838,300

2 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบฝาครอบลอยขนาด 4 ลบ.ม 625,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 625,000

1. ถังหมักก๊าซชีวภาพ 1 ชุด 625,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

จังหวัดนครสวรรค์ 236,514,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 204,398,600

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 174,837,800

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าและบริหารจัดการนํ�าเพื�อการเกษตร 28,071,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,071,300

1. ขุดลอกลําคลองไทร หมู่ที� 2 ตําบลหูกวาง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาตร

ดินไม่น้อยกว่า 99,953 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,900,000

2. ขุดลอกคลองแง่ง หมู่ที�6 ถึง หมู่ที� 4  ตําบลท่างิ�ว เชื�อมต่อตําบลอ่างทอง 

อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 56,567 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,900,000

3. ขุดลอกลําเหมือง พร้อมวางท่อ สายบ้านดงไทร -บ้านดงจังหัน หมู่ที� 11 - 2  

ตําบลเนินขี�เหล็ก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 24,750 ลูกบาศก์

เมตร

1 แห่ง 1,000,000
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4. ขุดลอกลําคลอง หมู่ที� 21 ถึงหมู่ที� 10 ตําบลบ้านไร่ อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 51,512 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,900,000

5. ขุดสระนํ�าสาธารณะดอนอ่างทอง หมู่ที� 1  ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 40,716 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,921,000

6. ขุดลอกคลองวังไผ่ บางประมุง หมู่ที� 8  ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางยาว 1,932 เมตร ปากคลองกว้าง 20 เมตร 

กันกว้าง 12 เมตร

1 แห่ง 3,300,000

7. ขุดลอกคลองซับซ่าน หมู่ที� 6 บ้านหนองอ้ายสา ตําบลแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์ 

จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 59,700 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,000,000

8. ขุดลอกคลอง คลองไทร หมู่ที� 11 บ้านคลองไทร ตําบลเม่เล่ย์ อําเภอแม่วงก์ 

จังหวัดนครสวรรค์  ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 57,750 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,000,000

9. ขุดลอกคูระบายนํ�าดาดหินเลียบทางหลวง 3196 หมู่ที� 9,4,3 ตําบลพรหมนิมิต 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ถึงเขตติดต่อ อบต.ตาคลี ขนาดกว้าง 3 เมตร 

ยาว 4,600 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

10. ขุดอ่างเก็บนํ�า หมู่ที� 6 ตําบลวังนํ�าลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาตรดินไม่

น้อยกว่า 59,728 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,035,300

11. ก่อสร้างอาคารระบายนํ�าแบบท่อเหลี�ยม หมู่ที� 10 บ้านเขาดินแดง ตําบลสุขสําราญ อําเภอ

ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 2.10x1.30 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 4 ช่อง ช่วงที� 1 

บริเวณที�ดิน นายสมเกียรติ แสงสน หมู่ที� 10 ตําบลสุขสําราญ และช่วงที� 2 บริเวณที�ดิน นาง

จําลอง อุนาสี หมู่ที� 10 ตําบลสุขสําราญ

1 แห่ง 1,300,000

12. ก่อสร้างอาคารระบายนํ�าแบบท่อเหลี�ยม หมู่ที� 1 บ้านสุขสําราญ ตําบลสุขสําราญ อําเภอ

ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 2.10 x 1.30 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 4 ช่อง

1 แห่ง 650,000

13. ก่อสร้างวางท่อระบายนํ�า คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที� 5 ถึง หมู่ที� 12 

ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  ยาว 200 เมตร

1 แห่ง 2,400,000

14. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมบริเวณลําคลองทางข้ามนานางสมัย คงเพชรศักดิ� หมู่ที� 9 ตําบล

พนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 2.40x 2.40 เมตร ขนิด 2 ช่องทาง ยาว 

16 เมตร

1 แห่ง 840,000

15. ปรับปรุงคลองหนองพวง หมู่ที� 7,11 ตําบลเนินขี�เหล็ก อําเภอลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 41,847 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื�อขนส่งสินค้าทางการเกษตร 146,766,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 146,766,500

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านวังตะโกก หมุ่ที� 9 เชื�อมต่อ

ตําบลห้วยแก้ว จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที� 9 (สายบ้านโปร่งเขนงเชื�อมต่อ

ตําบลหนองกรด) ตําบลด่านช้าง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 720 เมตร

1 แห่ง 2,000,000
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3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า อบต .เลียบเหมืองดีเด่น  หมู่ที� 1-3 ตําบลบึง

ปลาทู อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1,674 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 3,424,000

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเขาหน่อ ตําบลบ้านแดน อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา  0.15 เมตร

1 แห่ง 2,118,200

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 6 - 7 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ผิว

จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว750 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,200,000

6. ก่อสร้างถนนหมู่ที� 9 บ้านหนองผําสายทางสลักได ต.หนองยาว เชื�อมต่อกับ หมู่ที� 10 บ้าน

ดงประดา ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว710 เมตร หนา 

0.15 เมตร

1 แห่ง 2,251,000

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 7 บ้านหน้าเขา ตําบลมาบแก อําเภอลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,600,000

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านกระทุ่มลาย หมู่ที� 11 ตําบลวังม้า อําเภอลาดยาว จังหวัด

นครสวรรค์ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากทางเลี�ยงเมือง ถึงบ้านแหลมนกกระทุง หมู่ที� 10 ตําบลพิกุล

อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจร คสล .ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 2,010 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 4,037,000

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 7 จากบ้านนายจรัญ  คงซัง ถึง

บ้านนายสมคิด มะลิราช ตําบลไผ่สิงห์ อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 

     

1 แห่ง 3,287,000

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองปลากด หมู่ที� 6 ตําบลพันลาน  

อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 3,700,000

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่าน หมู่ที� 3 ตําบลโกรกพระ 

อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง  5 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,080,000

13. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหามงคล หมู่ที� 2, 3, 7, 8 ตําบลบางประมุง 

อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 3,000,000

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าจิก หมู่ที� 4 ตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 920 เมตร

1 แห่ง 1,930,000

15. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที� 1 บ้านเนินเปร็ง ตําบลหาดสูง  

อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,740 เมตร

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,410,000

16. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสันคู วังไผ่ หมู่ที� 3  5  8  9 แบบสเลอรี�ซิล ตําบล

นครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 

3,000 เมตร

1 แห่ง 2,000,000
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17. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที� 8 (ถนนสายบ้านดอนดู่ บ้านนิเวศพัฒนา1) ตําบล

บางม่วง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โยธาธิการ หมู่ที� 2-3 ตําบลกลางแดด 

อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 497 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

19. ก่อสร้างถนนคนอกรีตเสริมเหล้กบ้านยางโทน เริ�มตั�งแต่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดินหน้า

บ้านนางพนิดา ขุมอุปราการ ถึงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที�นายสุขใหม่ทีกุล หมู่ที� 14 

ตําบลพระนอน อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 1,850,000

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่นํ�าปิง หมู่ที� 10 ตําบลบ้านแก่ง 

อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

21. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 11 บ้านทุ่งรวงทองถึงหมู่ที� 15 บ้านเนินสว่าง ตําบลเขา

ชนกัน อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ยาว หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 850 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

22. ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านตะกรุด -บ้านเนินดินทราย หมู่ที� 11 ตําบลวัง

ซ่าน อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว

 895 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 12 บ้านปางสุด ตําบลแม่เล่ย์ อําเภอแม่วงก์ 

จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1,030 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 1 บ้านหนองปลาไหล ตําบลธารทหาร

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 820 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที�  8  บ้านโคกมะกอก ตําบลห้วยถั�วเหนืออําเภอ

หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 820  เมตร

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 บ้านหนองกระจูม ตําบลห้วยถั�วใต้ 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 6 บ้านดง ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรค์  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,170 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 บ้านทับลุ่ม ตําบลวังบ่อ อําเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรค์ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 820  เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที�  2  บ้านนํ�าสาดเหนือ (นว.ถ.58-003) 

ตําบลธารทหาร อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000
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30. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที� 7 ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.05 เมตร

1 แห่ง 3,300,000

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 บ้านหนองแปลง ตําบลหนองหม้อ 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,590 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,342,300

32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที� 3 ต.ห้วยหอม ไปถนนหลวง

หมายเลข 11  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 1.350 กม. หนา 0.15 

เมตร

1 แห่ง 2,219,000

33. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด เคพซีลสายหนองพังพวย - เขาภูคา เชื�อมต่อ บ้าน

โคกกระดี� ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 

1.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

34. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 8 ตําบลวังนํ�าลัด อําเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค์  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,400,000

35. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 14 ตําบลตะคร้อ อําเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  950 ม. หนา 0.15 ม.

1 แห่ง 2,500,000

36. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 ถึง หมู่ที� 6 ตําบลนาขอม อําเภอไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค์   ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา  0.15 ม. ระยะทาง 900 เมตร

1 แห่ง 2,300,000

37. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด cape seal บ้านหัวพุ หมู่ที� 4 ตําบลวังข่อย อําเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 ระยะทาง 935 เมตร

1 แห่ง 2,500,000

38. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยวัดวังสําราญ หมู่ที� 5 บ้านวังสําราญ ตําบลสุขสําราญ อําเภอ

ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. แบบไม่มีไหล่ทาง 

ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

39. ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ซอย 3 บ้านทุ่งทอง หมู่ 12 ตําบลสุขสําราญเชื�อมต่อ หมู่ 5ตําบล

โพธิ�ประสาท อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

แบบไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

40. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุนิมิต หมู่ที� 4 ตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 875 เมตร  หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,232,000

41. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที� 10 บ้านหนองปลาไหล (หมู่ที� 2,3 และ 10) 

ตําบลลําพยนต์ อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

42. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมม่วง หมู่ที� 4 ตําบลชุมตาบง - 

บ้านชุมม่วงเหนือ หมู่ที� 9 ตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 565 เมตร หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

43. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที� 6 เชื�อมต่อ หมู่ที� 10 ตําบลปางสวรรค์ อําเภอ

ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,235 เมตร

หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,800,000
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44. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม .1 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 

เชื�อมต่อ ม.8 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,300

ม. หนาเฉลี�ย 0.15 ม.

1 แห่ง 2,800,000

45. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง 

จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร. หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

46. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที� 14 - 7 บ้านใหม่ทรายทอง - บ้านเขาแหลม ตําบลแม่เปิน 

อําเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ผิวถนนจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร

1 แห่ง 7,600,000

47. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 23 บ้านใหม่ชัยมงคล ตําบลแม่เปิน อําเภอแม่

เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000เมตร

1 แห่ง 2,000,000

48. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3,9,7 ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี�ยว

จังหวัดนครสวรรค์ เชื�อมต่อตําบลหนองกระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 875 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

49. ก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 10 ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี�ยว 

จังหวัดนครสวรรค์  เชื�อมต่อ หมู่ที� 11 ตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์   ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 875 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

50. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองเตาอิฐ หมู่ที� 3,4 ต.มหาโพธิ 

อ.เก้าเลี�ยว จ.นครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,965 ม. หนา 0.15 ม.

1 แห่ง 4,400,000

51. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน ลาดยางทางหลวงหมายเลข 3475 

ถึงบ้านป่าละเมาะ หมู่ที� 4  ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,400,000

52. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองขุด หมู่ที� 9 ตําบลพนมเศษ 

อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,700,000

53. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง หมู่ที� 9 ตําบลพนมรอก 

อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 950 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

54. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 1,4 และหมู่ที� 10 ตําบลหนองเต่า 

อําเภอเก้าเลี�ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร

หนา 0.15 เมตร

1 แห่ง 2,000,000

55. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่16 (บ้านสายลําโพงกลางพัฒนา)- หมู่ 15 

(บ้านสายลําโพงใต้) ตําบลสายลําโพง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 935 เมตร

1 แห่ง 1,810,000

56. ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลูกรังสายแยกทางหลวงหมายเลข 3004 (ก.ม.5) -

บ้านอ่างหิน หมู่ที� 3 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 4.155 กม.

1 แห่ง 6,000,000

57. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายพุวิเศษ-บ้านห้วยบง หมู่ที� 10 ตําบลเขากะลา 

อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร 

ยาว 1,542 เมตร

1 แห่ง 5,576,000
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58. ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกสายเลียบแม่นํ�าเจ้าพระยาหมู่ที� 6-5 ต.ย่านมัทรี

อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 876 ม. หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,380 

ตร.ม.

1 สายทาง 2,000,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 9,500,000

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 9,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,500,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที�ยวและสถานที�จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วัฒนธรรมและธรรมชาติริมแม่นํ��าเจ้าพระยา

1 แห่ง 3,500,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 6,315,000

1 โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ OTOP 2,335,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,335,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ SMEs แบบบูรณาการ 680,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 680,000

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยเพื�อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนจังหวัด

นครสวรรค์

1,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,800,000

4 โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการจังหวัดนครสวรรค์สู่ตลาดอาเซียน (AEC) 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

5 โครงการส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครสวรรค์ (Nakhonsawan Brand) 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 13,745,800

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชทางเกษตร 2,106,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,106,400

2 โครงการเพิ�มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก 3,446,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,446,500

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2,359,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,028,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,331,000

1. เครื�องซีลสูญญากาศ 15 เครื�อง 1,275,000

2. เครื�องบดพริกแกง 2 เครื�อง 56,000

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที�มีคุณภาพปลอดภัย 1,531,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,531,400

5 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 1,312,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,312,000

6 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน 2,990,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,990,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 19,516,000
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1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 8,770,000

1 โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสการมีงานทําให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน 

และผู้ด้อยโอกาส

500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

2 โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 170,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 170,000

3 โครงการจัดตั�งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครสวรรค์ 300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 300,000

4 โครงการสัปดาห์อาเซียน  The Spirit of ASEAN 1,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,800,000

5 โครงการพัฒนาสุขภาพดีวิถีไทยแบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์ 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์เพื�อสร้างเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรมของจังหวัด

นครสวรรค์

5,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,000,000

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์และจัดสร้างเวทีสํารอง 1 แห่ง 5,000,000

2 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 9,946,000

1 โครงการจัดระเบียบสังคมเพื�อลดภาวะพฤติกรรมเสี�ยงและป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครสวรรค์

1,304,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,304,000

2 โครงการรวมพลคนรักดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2559 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการกระทําความผิดบริเวณเส้นทางคมนาคมสาย

หลัก

699,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 699,000

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพเยาวชนและประชาชนในการสนับสนุนปฏิบัติงานภารกิจด้านสังคมและ

ความมั�นคง

410,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 410,000

5 โครงการการตรวจแรงงานแบบบูรณาการเพื�อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

6 โครงการการปฏิบัติการเชิงรุกเพื�อป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ 4,370,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,370,000

7 โครงการจัดตั�งและพัฒนาราษฎรอาสาเพื�อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้เกิดความปรองดอง

สมานฉันท์เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที�ในการสนับสนุนปฏิบัติงานภารกิจด้านความมั�นคง

2,163,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,163,000

3 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 800,000

1 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์

500,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

2 โครงการค่ายเยาวชนต้นนํ�าเจ้าพระยา (รักชาติ รักถิ�น  รักแผ่นดินนครสวรรค์) 300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 300,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 12,600,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 12,600,000

1 โครงการพัฒนาเพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล 2,600,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,600,000

2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 10,000,000

จังหวัดอุทัยธานี 192,065,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 113,170,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 2,281,000

1 โครงการก่อสร้างฝาย (แบบ มข.27) พร้อมขุดลอก หมู่ที� 1 , 6 ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่ 1,137,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 25,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,112,700

1. ก่อสร้างฝาย (แบบ มข.2527)  พร้อมขุดลอก หมู่ที� 1,6 ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,327 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,112,700

2 โครงการก่อสร้างฝาย (แบบ มข.2527) พร้อมขุดลอก หมู่ที� 1 ต.บ้านบึง อําเภอบ้านไร่ 629,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 25,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 604,500

1. ก่อสร้างฝาย (แบบ มข.2527) หมู่ที� 1 ตําบลบ้านบึง  อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 604,500

3 โครงการก่อสร้างฝาย (แบบ มข.2527) หมู่ที� 2 ตําบลหูช้าง อําเภอบ้านไร่ 513,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 25,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 488,800

1. ก่อสร้างฝาย (แบบ มข.2527) หมู่ที� 2 ตําบลหูช้าง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 39 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 488,800

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 76,633,600

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวอุทัยธานี 19,107,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 19,107,300

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเพื�อก้าวไปสู่อาเซียน 2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื�อการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 20,155,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 198,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,956,100

1. ก่อสร้างหอสังเกตสัตว์ป่า 2 หอ 2,949,000

2. จัดสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รูปแบบ Canupy Board Walk 1 เส้น 2,000,000

3. จัดสร้างระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 1 แห่ง 1,000,000
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4. ก่อสร้างที�พักนักท่องเที�ยว 3 หลัง 1,500,000

5. จัดสร้างแหล่งนํ�าแก้มลิง 2 แห่ง 5,850,000

6. ก่อสร้างสะพานแขวน 1 แห่ง 1,944,000

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร 1 สายทาง 1,962,000

8. งานปลูกป่า 705 ไร่ 2,751,100

4 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที�ยวจักรยานในชุมชน 27,448,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 400,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 27,048,000

1. ปรับปรุงขยายช่องทางจักรยานเพื�อการท่องเที�ยว อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และขยายไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 6.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 27,048,000

5 โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตสัตว์นํ�าเพื�อการท่องเที�ยว 2,611,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,611,200

6 โครงการยกระดับการพัฒนา OTOP เมืองอู่ไท 3,138,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,138,800

7 โครงการพัฒนาฟื�นฟูสิ�งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที�ยววนอุทยานห้วยคต 2,173,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,673,000

1. ก่อสร้างห้องสุขา 1 แห่ง 56,000

2. ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที�ยวขนาดเล็ก 1 หลัง 1,408,000

3. ก่อสร้างศาลาแปดเหลี�ยม 1 หลัง 209,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 34,255,600

1 โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าด้านการเกษตร 1,250,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,250,000

2 โครงการส่งเสริมการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 1,990,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,990,000

3 โครงการส่งเสริมการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานในพื�นที�เหมาะสม 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

4 โครงการส่งเสริมโครงสร้างพื�นฐานทางการเกษตร 971,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 971,200

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบนพื�นที�สูง ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี

1,718,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,718,200

6 โครงการมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 520,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 520,000

7 โครงการส่งเสริมการปลูกถั�วเขียวทดแทนการทํานาปรัง 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

8 โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที�สุดในโลก 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000
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9 โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 972,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 972,000

10 โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดีจังหวัดอุทัยธานี 1,900,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,900,000

11 โครงการพัฒนาและฟื�นฟูทรัพยากรดินเพื�อเพิ�มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัด 1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

12 โครงการก่อสร้างฝาย (แบบ มข.2527) พร้อมขุดลอก หมู่ที� 6 ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่ 1,075,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 25,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,050,300

1. ก่อสร้างฝาย (แบบ มข. 2527)พร้อมขุดลอก หมู่ที� 6 ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี ปริมาตรดินขุด 9,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,050,300

13 โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผลิตข้าวปลอดภัยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,000,000

14 โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี�ยงไก่แสมดํา จังหวัดอุทัยธานี 1,450,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,450,000

15 โครงการก่อสร้างฝาย (แบบ มข.2527) พร้อมขุดลอก หมู่ที� 1 ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่ 1,285,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 25,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,260,000

1. ก่อสร้างฝาย(แบบ มข. 2527)พร้อมขุดลอก หมู่ที� 1 ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่ 

จังหวัดอุทัยธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,260,000

16 โครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์และปลูกหญ้าอาหารสัตว์ 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

17 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเพาะเลี�ยงปลาแรดลุ่มนํ�าสะแกกรัง 1,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,500,000

18 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 731,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 731,000

19 โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที� 1,4 และ 10 ตําบลเขากวางทอง อําเภอ

หนองฉาง

2,571,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,571,400

1. ก่อสร้างลานตาก ขนาดกว้าง 35 ม. ยาว 45 ม. พื�นที�คอนกรีต 1,575 ตร.ม.หมู่ที� 1,4 และ

10 ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

3 แห่ง 2,571,400

20 โครงการขุดสระเก็บนํ�าเพื�อการเกษตรกรรม ขนาด 5 ไร่ หมู่ที� 2 ตําบลหนองนางนวล อําเภอ

หนองฉาง

2,387,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,387,800

1. ขุดสระเก็บนํ�าเพื�อการเกษตรกรรม หมู่ที� 2 ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานี  ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 73,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,387,800

21 โครงการขุดลอกคลองสะเดา หมู่ที� 3 เชื�อมต่อ หมู่ที� 1 ตําบลหนองแก อําเภอเมืองอุทัยธานี 1,868,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,868,000
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1. ขุดลอกคลองสะเดา หมู่ที� 3 เชื�อมต่อ หมู่ที� 1 ตําบลหนองแก อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด

อุทัยธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 53,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,868,000

22 โครงการขุดลอกคลองทับเสลาพร้อมเรียงหินและดาดคอนกรีตชุมชนหนองขุนชาติ ช่วงที� 2 

อําเภอหนองฉาง

4,565,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,565,700

1. ขุดลอกคลอง ขนาดกว้างเฉลี�ย 5 - 7 เมตร ยาว 297เมตร พร้อมงานดาดคอนกรีต ชุมชน

หนองขุนชาติ ช่วงที� 2 อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4751.25 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,565,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 29,509,200

1 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 3,705,000

1 โครงการขุดสระเก็บนํ�าประปา หมู่ 6 บ้านซับป่าพลู ตําบลป่าอ้อ อําเภอลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี

3,705,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,705,000

1. ขุดสระเก็บนํ�าประปา หมู่ที� 6 บ้านซับป่าพูล ตําบลป่าอ้อ อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

พร้อมขนย้ายดิน ระยะทาง 1,000 เมตร ปริมาตรดินขุด 112,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,705,000

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 25,804,200

1 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ดิจิตอลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaithani Digital Knowledge) 2,339,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,332,500

1. เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื�อง 310,000

2. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 kVA 1 เครื�อง 35,000

3. เครื�องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั�งพื�นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บีทียู

1 เครื�อง 44,000

4. คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 45 เครื�อง 1,350,000

5. เครื�องสํารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 45 เครื�อง 139,500

6. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ�ว 8 เครื�อง 368,000

7. เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานประมวลผล 1 เครื�อง 21,000

8. เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื�อง 65,000

2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,850,000

3 โครงการขุดลอกอ่างห้วยเปล้า หมู่ 6 บ้านห้วยเปล้า ตําบลระบํา อําเภอลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี

3,802,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,802,500

1. ขุดลอกอ่างห้วยเปล้า หมู่ที� 6 บ้านห้วยเปล้า ตําบลระบํา อําเภอลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 85,020 ลบ.ม.

1 แห่ง 3,802,500

4 โครงการค่ายเยาวชนอุทัยเดินทางสายใหม่ 500,000
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังงิ�ว - บ้านหนองอีเติ�ง หมู่ 6 

ตําบลเนินแจง อําเภอเมืองอุทัยธานี

3,646,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,646,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังงิ�ว - บ้านหนองอีเติ�ง หมู่ที� 6 

ตําบลเนินแจง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 4 เมตร ช่วงที� 1 

ยาว 230 เมตรช่วงที� 2 ยาว 1,400 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 3,646,200

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองขาหย่าง -บ้านหนองกระเบื�อง 

หมู่ที� 2 ตําบลหนองขาหย่าง อําเภอหนองขาหย่าง

1,526,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,526,800

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขาหย่าง - บ้านหนองกระเบื�อง หมู่ที� 2 

ตําบลหนองขาหย่าง อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร ไหล่

ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร

1 สายทาง 1,526,800

7 โครงการขุดลอกอ่าง 100 ปี หมู่ 12 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี

3,761,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,761,000

1. ขุดลอกดินพร้อมขนย้าย หมู่ที� 12 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัด

อุทัยธานี  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 85,020 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,761,000

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดห้วยรอบ - วัดดอนกลอย หมู่ที� 2-3 

ต. ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง

534,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 534,000

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดห้วยรอบ - วัดดอนกลอย หมู่ที� 2-3 

ตําบลห้วยรอบ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร  ลูกรัง

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 534,000

9 โครงการขุดลอกเปิดทางนํ�าคลองท่ามะนาว หมู่ 1 บ้านท่ามะนาว ตําบลระบํา อําเภอลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี

1,990,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,990,000

1. ขุดลอกลําคลองท่ามะนาว หมู่ที�1 บ้านท่ามะนาว ตําบลระบํา อําเภอลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,990,000

10 โครงการขุดลอกเปิดทางนํ�าคลองคีรีวงศ์ หมุ่ 15 บ้านคีรีวงศ์ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัด

อุทัยธานี

1,990,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,990,000

1. ขุดลอกคลองคีรีวงค์ หมู่ที� 15 บ้านคีรีวงค์ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,990,000

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 - หมู่ที� 4 บ้านท่าโพ อําเภอหนองขาหย่าง 3,524,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,524,200

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที� 3 - 4 บ้านท่าโพ อําเภอหนองขาหย่าง 

จังหวัดอุทัยธานี  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.5เมตร

1 สายทาง 3,524,200
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12 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื�อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 340,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 340,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 39,385,600

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 17,445,600

1 โครงการฟื�นฟูและเพิ�มพื�นที�สีเขียวแบบบูรณาการ 2,806,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,802,000

1. งานปลูกป่า 718 ไร่ 2,802,000

2 โครงการชุมชนนิเวศต้นแบบในการจัดการปัญหาสิ�งแวดล้อมแบบบูรณาการ (เมืองน่าอยู่ 

สิ�งแวดล้อมยั�งยืน)

600,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 100,000

1. เครื�องวิเคราะห์คุณภาพสิ�งแวดล้อมสําหรับใช้ในงานภาคสนาม 1 เครื�อง 60,000

2. เครื�องมือหาพิกัดจากดาวเทียมแบบมือถือ (GPS) 1 เครื�อง 10,000

3. คอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมเครื�องพิมพ์ สําหรับจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ�งแวดล้อม 1 ชุด 30,000

3 โครงการพัฒนาและเพิ�มความหลากหลายพื�นที�สีเขียวในป่าชุมชน 1,366,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,365,000

1. งานปลูกป่า 350 ไร่ 1,365,000

4 โครงการเยาวชนอุทัยร่วมใจพิทักษ์ป่า 300,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 300,000

5 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 1,450,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,450,000

1. ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื�นแบบกึ�งถาวร (ชนิดหินก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

78 แห่ง 1,450,000

6 โครงการคืนคลองให้นํ�าไหล คืนความใสให้ลํานํ�าสะแกกรัง (ขุดลอกแม่นํ�าสะแกกรัง) 10,922,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 100,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,822,500

1. ขุดลอกแม่นํ�าสะแกกรัง ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 10,822,500

2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 21,940,000

1 โครงการเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าเจ้าพระยา หมู่ที� 5 หน้าร้านน้องอุ๋ม (ต่อเนื�องเขื�อนเดิม) ตําบล

เกาะเทโพ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

21,940,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 100,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 21,840,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพัง ตําบลเกาะเทโพอําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความ

ยาว 150.00 เมตร

1 แห่ง 21,840,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 1,000,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 1,000,000

1 โครงการป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี พ .ศ.

2559

1,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 9,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 416,243,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7,924,500

1 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 7,924,500

1 โครงการพัฒนาระบบธุรกิจปศุสัตว์ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม 7,924,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,924,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 403,318,900

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 403,318,900

1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพนํ�าทิ�งจากคลองสาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนบน 1

38,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 37,000,000

1. เครื�องวัดคุณภาพนํ�าทางเคมี 12 เครื�อง 24,000,000

2. เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าทางกายภาพ 12 เครื�อง 12,000,000

3. เครื�องวัดคุณภาพนํ�าแบบมัลติพารามิเตอร์ พร้อมหัววัดเซนเซอร์ 4 ชุด 1,000,000

2  โครงการฟื�นฟูคุณภาพนํ�าและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั�งคลองสาธารณะของกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนบน 1

16,069,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 69,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 16,000,000

1. สถานีตรวจวัดระบบเฝ้าระวังคุณภาพนํ�าอัตโนมัติแบบทุ่นลอย 4 ชุด 16,000,000

3 โครงการคลองสวย นํ�าใส จากพลังงานธรรมชาติฟื�นฟูคุณภาพนํ�าในแหล่งนํ�า 78,152,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 100,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 78,052,700

1. สํารวจออกแบบกําหนดรูปแบบขนาดของเครื�องเติมอากาศ 7 แห่ง 1,000,000

2. ก่อสร้างเครื�องเติมอากาศโดยใช้พลังงานธรรมชาติ ตําบลธนู อําเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 ชุด 38,238,700

3. ซ่อมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สบ.4029 แยก ทล.2089 - บ้านท่าเสา ตําบล

มวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร 

ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 23,282,600

4. ก่อสร้างเครื�องเติมอากาศโดยใช้พลังงานธรรมชาติ ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง และ 

ตําบลสองคอน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2 ชุด 15,531,400
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

4 โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพนํ�าและสัตว์นํ�าลุ่มแม่นํ�าเจ้าพระยาและป่าสัก 2,588,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,488,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 100,000

1. เครื�องวิเคราะห์นํ�าแบบกระเป๋าหิ�ว 4 เครื�อง 100,000

5 โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน 22,467,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,323,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,144,000

1. เครื�องสีข้าว กําลังการผลิต 2 ตันต่อชั�วโมง 20 เครื�อง 6,000,000

2. เครื�องชั�งดิจิตอล (300 กิโลกรัม) 8 เครื�อง 104,000

3. เครื�องซีลสูญญากาศ 20 เครื�อง 1,000,000

4. เครื�องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 เครื�อง 1,000,000

5. เครื�องสําหรับอบทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 4 เครื�อง 1,600,000

6. เครื�องจักรเย็บกระสอบมือถือด้ายคู่ 8 เครื�อง 300,000

7. เครื�องชั�งดิจิตอล (7.5 กิโลกรัม) 20 เครื�อง 140,000

6 โครงการส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 5,570,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,570,600

7 โครงการฟื�นฟูคุณภาพสายนํ�าโดยการสร้างมูลค่าเพิ�มจากขยะอินทรีย์ 40,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 59,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,940,600

1. ระบบการจัดการผักตบชวา/วัชพืช และขยะอินทรีย์ 4 ชุด 39,940,600

8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวที�โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 51,258,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 51,258,600

1. ก่อสร้างซุ้มประตูสถาปัตยกรรม ถนนโรจนะ ตําบลคลองสวนพลู 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 5,898,000

2. ก่อสร้างซุ้มประตูสถาปัตยกรรม บริเวณแยกวรเชษฐ์ ตําบลบ้านป้อม 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 6,881,000

3. ก่อสร้างซุ้มประตูสถาปัตยกรรม บริเวณแยกทุ่งมะขามหย่อง ตําบลบ้านใหม่ 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห่ง 6,881,000

4. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สบ.4042 เสา

ไห้ - ท่าหลวง ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 

4.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 16,598,600

5. ก่อสร้างทางจักรยาน ถนนสาย 5042 บางกระสั�น - เชียงรากน้อย อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร หรือผิวทางจักรยานพื�นที�

ไม่น้อยกว่า7,260 ตารางเมตร

1 สายทาง 15,000,000

9 โครงการเพิ�มผลผลิตสัตว์นํ�าท้องถิ�นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 33,526,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 33,526,800

10 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ�าในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 3,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 3,000,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

11 โครงการก่อสร้างต้นแบบระบบการจัดการสุขาภิบาลระบบบําบัดนํ�าเสียและขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสาน ระยะที� 2

34,616,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,616,400

1. ก่อสร้างระบบจัดการระบบสุขาภิบาล ระบบบําบัดนํ�าเสีย และขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 

ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์พื�นที�ชุมชนหมู่ที� 6 และหมู่ที� 7 ตําบลเชียงรากใหญ่ อําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี

1 แห่ง 34,616,400

12 โครงการขยายผลระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ�าเสียชุมชนท้องที� อําเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี

14,747,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 155,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,592,700

1. ก่อสร้างขยายผลระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ�าเสียชุมชน ตําบลแก่งคอย

อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

1 แห่ง 14,592,700

13 โครงการท่องเที�ยววิถีไทยลุ่มแม่นํ�ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 22,400,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 22,400,000

14 โครงการพัฒนาลําคลองต่อเชื�อมแม่นํ�าเจ้าพระยา /ป่าสัก 40,921,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 30,921,000

1. ขุดลองคลองมวกเหล็กใน ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ปริมาตรดิน/ตะกอนดินไม่น้อยกว่า 48,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,950,000

2. ขุดลอกฝายคลองวังม่วง 1 หมู่ 5 บ้านงิ�วงาม หมู่ 2 บ้านมอดินแดง หมู่ 4 

บ้านโป่งตะขบ ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดิน/ตะกอนดิน

ไม่น้อยกว่า 54,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,563,000

3. ขุดลอกลําห้วยสาธารณะ ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดิน /ตะกอน

ดินไม่น้อยกว่า 46,300 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,535,000

4. ขุดลอกและกําจัดวัชพืชแนวคลองชลประทาน 23 ขวา 2 ขวา ตําบลหรเทพ 

อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดิน/ตะกอนดินไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 506,100

5. ขุดลอกคลองระบายนํ�าในเขตเทศบาลตําบลสวนดอกไม้ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

ปริมาตรดิน/ตะกอนดินไม่น้อยกว่า 9,078 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ�า 

ความยาว 468 เมตร พร้อมบ่อพัก

1 แห่ง 2,794,400

6. ขุดลอกตะกอนดินพร้อมเสริมคันหนองลาดสวาย ตําบลโพธิ�แดง อําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดิน/ตะกอนดินไม่น้อยกว่า 65,385 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

7. ขุดลอกตะกอนดินพร้อมเสริมคันหนองบอน ตําบลโพธิ�แดง  อําเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดิน/ตะกอนดินไม่น้อยกว่า 65,370 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

8. ขุดลอกตะกอนดินพร้อมเสริมคันหนองขโมย ตําบลโพธิ�แดง อําเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดิน/ตะกอนดินไม่น้อยกว่า 27,410 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

9. ขุดลอกตะกอนดินริมฝั�งอ่างเก็บนํ�าพร้อมปรับแต่งคันอ่างเก็บนํ�าคลองเพรียว - เสาไห้ 

ตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปริมาตรดิน/ตะกอนดินไม่น้อยกว่า 230,000 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันขอบอ่าง

1 แห่ง 7,897,500
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ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 413,200,900

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 276,067,900

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 145,248,600

1 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที�ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติ

 และวิถีชีวิตลุ่มนํ�า

90,545,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 90,545,400

1. ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารหอประชุมสงฆ์และจัดตั�งนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ชีวิตและ

วัฒนธรรมชาวลุ่มแม่นํ�าบางขาม ณ วัดไลย์ หมู่ที� 10 ตําบลเขาสมอคอน อําเภอท่าวุ้ง จังหวัด

ลพบุรี

1 แห่ง 10,205,600

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ�งอํานวยความสะดวกแหล่งชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ�ง 

ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

1 แห่ง 4,622,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ�งอํานวยความสะดวกแหล่งชุมชนหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดําพัฒนา ตําบล

ไผ่จําศีล  อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

1 แห่ง 7,000,000

4. ปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง

1 แห่ง 2,949,000

5. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวลํานํ�าแม่ลา ตําบลทับยา อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง 4,915,000

6. ปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทางแหล่งท่องเที�ยว สายบ้านชี - บ้านเกริ�นกฐิน 

ตําบลบ้านชี อําเภอบ้านหมี� จังหวัดลพบุรี ช่วง กม.ที� 2+675 ถึง กม.ที� 4+850 

ระยะทาง 2.175 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,788,500

7. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยววิถีชีวิตชุมชนวัดจันทนาราม ตําบลห้วยกรด อําเภอสรรคบุรี จังหวัด

ชัยนาท

1 แห่ง 9,597,800

8. ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพร้อมสิ�งอํานวยความสะดวก ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมทอผ้า

พื�นเมืองลาวเวียงเนินขาม ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เนื�อที�ใช้สอย

ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร

1 หลัง 7,864,000

9. ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลาวครั�งกุดจอกพร้อมสิ�งอํานวยความสะดวก 

ตําบลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 1,966,000

10. ปรับปรุงป้ายชี�ทางเชื�อมโยงเส้นทางกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 43 แห่ง 8,000,000

11. ปรับปรุงภูมิทัศน์ฟื�นฟูแหล่งท่องเที�ยวเทวาลัยพระพรหม ตําบลม่วงหมู่ 

อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 13,916,000

12. ปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทางแหล่งท่องเที�ยว สายแยกทางหลวง 2256 - 

บ้านท่าดินดํา ตําบลท่าหลวง อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ช่วงกม.ที� 25+850 

ระยะทาง 2.875 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,721,500

2 โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่องเที�ยวเชิงรุก 8,085,200
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,085,200

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัด 33,170,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 33,170,300

4 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื�อเพิ�มมูลค่าด้านการท่องเที�ยว 7,719,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,719,700

5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัด เพื�อเพิ�มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

5,728,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,728,000

2 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 68,322,500

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินค้าและการขนส่งของกลุ่มจังหวัด (Logistics) 68,322,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 68,322,500

1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สาย สห. 4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3033 – 

บ้านสวนมะม่วง ตําบลบ้านหม้อ อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ช่วง กม .ที� 14+110 

ถึง กม.ที� 16+810 ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,547,000

2. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สาย อท. 2034 แยกทางหลวงหมายเลข 32 – 

บ้านมหานาม ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ช่วง กม .ที� 13+268 ถึง 

กม.ที� 14+768 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,582,100

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยแก้ว – บ้านไผ่ใหญ่ ตําบลห้วยแก้ว ตําบลไผ่ใหญ่ 

อําเภอบ้านหมี� จังหวัดลพบุรี ช่วงกม.ที� 0+000 ถึง กม.ที� 5+900 

ระยะทาง 5.900 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,426,300

4. ปรับปรุงและฟื�นฟูถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายหนองพญา - วังหมัน ตําบลวังหมัน อําเภอ

วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (ช่วง กม.ที� 0+000  ถึง กม.ที� 3+640) 

ระยะทาง 3.640 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,767,100

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 62,496,800

1 โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย 50,572,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 45,930,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,642,200

1. ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว 7 ตู้ 175,000

2. เครื�องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศแบบมาตรฐาน 5 เครื�อง 850,000

3. เครื�องบดและผสมอาหาร ระบบไฟฟ้า อัตโนมัติ 5 เครื�อง 600,000

4. โต๊ะแสตนเลส 10 ตัว 100,000

5. ชั�นวางสแตนเลส 15 ชิ�น 150,000

6. ตู้แช่เย็น ขนาด 39 คิว 1 ตู้ 35,000

7. เครื�องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 1 เครื�อง 170,000

8. เครื�องบดเนื�อสัตว์ 1 เครื�อง 120,000

9. เครื�องสีข้าวกล้อง 2 เครื�อง 760,000

10. ตู้อบพลังความร้อน (ระบบแก๊สพร้อมอุปกรณ์) 2 ตู้ 900,000
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11. ก่อสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษ บ้านหนองกระเบา ตําบลห้วยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 โรงเรือน เนื�อที�ใช้สอย

ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

1 หลัง 782,200

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนเพื�อลดต้นทุนการผลิต 11,924,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,694,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,229,600

1. ระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เครื�อง 10,229,600

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 132,133,000

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 11,064,600

1 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพนํ�าในแม่นํ�าสายหลัก 3,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,000,000

1. ก่อสร้างระบบบําบัดนํ�าเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท

1 แห่ง 3,000,000

2 โครงการจัดการสิ�งกีดขวางทางนํ�าในแหล่งนํ�าและแม่นํ�าสายหลัก 8,064,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,814,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,250,000

1. เครื�องลําเลียงผักตบชวาจากแหล่งนํ�าขนาดเล็ก 15 เครื�อง 2,250,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 121,068,400

1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อรองรับการบริหารจัดการนํ�าอย่างเป็นระบบ 121,068,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 121,068,400

1. ขุดลอกตะกอนฝายหนองกระทุ่ม ตําบลบ่อแร่ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 153,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,750,000

2. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝายวังตะเข้ ตําบลบ่อแร่ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 14,625,000

3. ขุดลอกคลองยางนอน หมู่ที� 6 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 438,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 14,625,000

4. ขุดลอกคลองปากแรตพร้อมอาคารประกอบ ตําบลห้วยชัน อําเภออินทร์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,457,500

5. ขุดลอกคลองทุ่งกลับพร้อมอาคารประกอบ บ้านกลับ ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน จังหวัด

สิงห์บุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 8,043,800

6. ขุดลอกหนองทานตะวัน บ้านบางกระเจ็ด ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 25,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,728,800

7. ปรับปรุงหนองสองห้อง ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

43,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,875,000

8. ปรับปรุงหนองรี ตําบลชัยฤทธิ� อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

19,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 3,412,500

9. ขุดลอกคลองบ้านหนองคู ตําบลหนองกระเบียน อําเภอบ้านหมี� จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,893,500
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10. จัดหาแหล่งนํ�าศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 180,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 18,932,600

11. ขุดลอกทําแก้มลิงศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 14,199,900

12. ขุดลอกทําแก้มลิงนิลคําแหง ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,466,300

13. ขุดลอกหนองตะพาบ หมู่ที� 10 ตําบลห้วยชัน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 4,853,600

14. ค่าควบคุมงาน 0 2,204,900

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 446,355,900

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 278,530,900

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 175,898,200

1 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื�อรองรับการคมนาคมสู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

ในทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม. 58+000-กม. 60+000

29,265,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,265,000

1. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบางตําหรุ-คลองด่าน ระหว่าง กม. 58+000-กม.60+000

 ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรแอสฟัลติก

คอนกรีต ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 90 เมตร 

2 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่วงละ 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร พร้อมติดตั�งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยตามมาตรฐาน

กรมทางหลวง

1 แห่ง 29,265,000

2 โครงการปรับปรุงถนนสายต่อเชื�อมทางหลวงหมายเลข 3079 อําเภอศรีมหาโพธิ� 

จังหวัดปราจีนบุรี-อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา-แยกทางหลวงหมายเลข 317-

อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

24,387,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,387,500

1. ปรับปรุงถนนแยกทางหลวงหมายเลข 3079 อําเภอศรีมหาโพธิ� จังหวัดปราจีนบุรี 

ช่วงที� 1 กม. 9+800 ถึง กม. 12+800 หมู่ที� 19, 15 ตําบลทุ่งพระยา อําเภอสนามชัยเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงที� 2 กม. 16+000 ถึง กม. 19+500 หมู่ที� 15, 4 ตําบลทุ่งพระยา 

อําเภอสนามชัยเขต ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร และติดตั�งไฟฟ้า 

หมู่ที� 15 ตําบลทุ่งพระยา อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห่ง 24,387,500

3 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื�อรองรับการคมนาคมสู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

ในทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม. 52+900-กม. 54+000

14,632,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,632,500
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ปริมาณ

1. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบางตําหรุ-คลองด่าน ระหว่าง กม. 52+900-กม. 

54+000 ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรแอสฟัลติก

คอนกรีต ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เขตทาง 

กว้าง 90.00 เมตร 2 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่องละ 2.50 เมตร 

หนา 0.10 เมตรระยะทาง 1.100 กิโลเมตร พร้อมติดตั�งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยตาม

มาตรฐาน กรมทางหลวง

1 แห่ง 14,632,500

4 โครงการพัฒนาเส้นทางสายเลียบคลอง 1 ฝั�งขวา ตําบลทรายมูล, ตําบลดอนยอ 

อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 7.00 กิโลเมตร

34,142,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,142,500

1. ปรับปรุงถนนสายสายเลียบคลอง 1 ฝั�งขวา หมู่ที� 11 ตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ์ และ

หมู่ที� 2 และ 7 ตําบลดอนยอ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรลาดยางแอส

ฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 34,142,500

5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางอุตสาหกรรม สาย สป .1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3-

เคหะบางพลี อําเภอบางเสาธง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

27,314,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 27,314,000

1. ปรับปรุงถนนสาย สป. 1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3-เคหะบางพลี หมู่ที� 5 

ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบ่อ, หมู่ที� 16, 17 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร พร้อมติดตั�งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยตามมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท

1 แห่ง 27,314,000

6 โครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3259 บ้านหนองคอก-บ้านหนองขาหยั�ง 

อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขื�อนบ้านขุนชํานาญ -ทางหลวงหมายเลข 3245 

อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

19,412,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,412,500

1. ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3259 บ้านหนองคอก-บ้านหนองขาหยั�ง อําเภอ

ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื�อมบ้านขุนชํานาญ -ทางหลวงหมายเลข 3245 อําเภอบ่อทอง 

จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 

พร้อมติดตั�งป้ายแนะนําและสิ�งอํานวยความสะดวก

1 แห่ง 19,412,500

7 โครงการพัฒนาเส้นทางสาย นย .3004 แยก ทล.305-บ้านชุมพล ตําบลบึงศาล,ตําบลชุมพล 

อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร

24,143,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,143,700

1. ปรับปรุงถนนสาย นย. 3004 แยก ทล. 305-บ้านชุมพล หมู่ที� 3, 9 ตําบลบึงศาล อําเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05

 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 24,143,700

8 โครงการพัฒนาจุดผ่อนปรนเพื�อรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนบ้านเขาดินเป็นด่านผ่านแดน

ถาวร (จัดทําโครงสร้างพื�นฐาน)

2,600,500
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ปริมาณ

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,600,500

1. ก่อสร้างห้องสุขา ตลาดจุดผ่อนปรนเขาดิน ตําบลคลองหาด อําเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว

1 แห่ง 2,600,500

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 46,440,400

1 โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาและแรลลี�รถยนต์ส่งเสริมการท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนกลาง

3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4,790,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,790,400

3 โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที�ยวสินค้าบริการและระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานโดยคํานึงถึง

ชุมชนและสิ�งแวดล้อม

38,650,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 38,650,000

1. ปรับปรุงถนนลาดยางสายโคกม่วง-หนองแสนตอ หมู่ที� 12 ตําบลพรหมณี 

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 

กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร

1 แห่ง 5,654,000

2. ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทานฝั�งซ้าย หมู่ที� 2 หมู่ที� 7 ตําบลดอนยอ 

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 

กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.200 กิโลเมตร

1 แห่ง 20,997,300

3. ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองใหญ่-วัดทวีพูลรังสรรค์ หมู่ที� 6 หมู่ที� 8 ตําบลทรายมูล อําเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 11,998,700

3 พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 23,755,300

1 โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิสู่อาเซียน 23,755,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 15,002,400

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 8,752,900

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 32,437,000

1 โครงการพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 17,994,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,659,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,335,000

1. ตู้ฟักไข่ 5 เครื�อง 125,000

2. เครื�องพ่นยาฆ่าเชื�อแบบตั�งพื�นแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ 10 เครื�อง 200,000

3. เครื�องผสมแนวนอนขนาด 100 กิโลกรัม 5 เครื�อง 300,000

4. เครื�องบดแบบตั�งโต๊ะ 5 เครื�อง 300,000

5. โคแม่พันธุ์ 126 ตัว 4,410,000

2 โครงการพัฒนาการเกษตรด้านประมงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 2,918,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,918,300

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 3,069,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,469,300
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 450,000

1. ชุดสถานีตรวจสภาพอากาศในแปลงเพาะปลูก 3 ชุด 450,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 150,000

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้าวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 8,455,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,332,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,123,000

1. เครื�องสีข้าวมีระบบแยกข้าว กาก รํา และปลายข้าว 1 เครื�อง 300,000

2. เครื�องซีลถุงสุญญากาศ 3 เครื�อง 171,000

3. เครื�องเย็บกระสอบ 1 เครื�อง 10,000

4. เครื�องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 1 เครื�อง 250,000

5. เครื�องสีข้าวขาว/ข้าวกล้อง 4 เครื�อง 2,000,000

6. เครื�องผสมปุ๋ย 1 เครื�อง 40,000

7. เครื�องชั�ง Digital 1 เครื�อง 24,000

8. เครื�องชั�ง Digital ขนาด 30 กิโลกรัม 2 เครื�อง 18,000

9. ตู้เย็น  ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 เครื�อง 25,000

10. เครื�องซีลสูญญากาศ 4 เครื�อง 220,000

11. เครื�องซีลสูญญากาศ ขนาด 8 ช่อง 1 เครื�อง 65,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 162,825,000

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 162,825,000

1 โครงการติดตั�งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็ก ลุ่มนํ�าปราจีนบุรี - บางปะกง 39,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,000,000

1. ก่อสร้างและติดตั�งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็ก ลุ่มนํ�าปราจีนบุรี -บางปะกง 1 แห่ง 39,000,000

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�าลุ่มนํ�าโจนแห่งที� 8 14,625,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,625,000

1. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าลุ่มนํ�าโจน แห่งที� 8 อันเนื�องมาจากพระราชดําริ หมู่ที� 8 

ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมขนย้ายดิน 

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุด 268,380 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 14,625,000

3 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดเล็กลุ่มนํ�าปราจีนบุรี -บางปะกง 84,825,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 84,825,000

1. ก่อสร้างแหล่งนํ�า ฝายคลองนํ�าเขียว 2 หมู่ที� 7 บ้านคลองนํ�าเขียว ตําบลท่าแยก

 อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ความสูงฝาย 3.00 เมตร 

ความยาวสันฝาย 30.00 เมตร ขุดลอกสระเก็บนํ�า ลึก 4.00 เมตร พื�นที�ขุดลอกประมาณ

3 ไร่ ขุดลอกคลอง ยาวประมาณ 1,00.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่ตํ�ากว่า 

16,817 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 19,500,000
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2. ก่อสร้างแหล่งนํ�า ฝายบ้านท่ากะบาก หมู่ที� 10 บ้านท่ากะบาก ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ความสูงฝาย 2.50 เมตร ความยาวสันฝาย

(เฉพาะที�นํ�าไหลล้นข้าม) 40.00 เมตร ขุดลอกสระเก็บนํ�า ลึก 3.00 เมตร พื�นที�ขุดลอกประมาณ

 3 ไร่ ขุดลอกคลอง ยาวประมาณ 1,200.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่ตํ�ากว่า 33,137 ลูกบาศก์

เมตร

1 แห่ง 24,375,000

3. ขุดลอกคลองแก้มลิงคลองซับตะเคียน หมู่ที� 14 บ้านซับเกษม ตําบลวังใหม่ อําเภอวัง

สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมขนย้าย  77,150 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

4. ก่อสร้างประตูระบายนํ�าวังไทร โครงการท่าแห หมู่ที� 8 บ้านโคกขี�เหล็ก ตําบลบ้านหอย 

อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดบานตรง 

ขนาดบานระบาย กว้าง 6.00 เมตร สูง 6.00 เมตร งานเครื�องกว้านและบานระบาย 

พร้อมขยายเขตระบบไฟฟ้า 3 เฟส

1 แห่ง 20,475,000

5. ก่อสร้างประตูระบายนํ�าบางกอบัว หมู่ที� 7 บ้านสร้าง ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง 

จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดบานตรง ขนาดบานระบาย 

กว้าง 6.00 เมตร สูง 4.00 เมตร งานเครื�องกว้านและบานระบาย 

พร้อมขยายเขตระบบไฟฟ้า 3 เฟส

1 แห่ง 17,550,000

4 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�า 24,375,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,375,000

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�านครนายก บริเวณวัดบุ่ง ตําบลสาริกา อําเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก ยาว 50.00 เมตร

1 แห่ง 4,875,000

2. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�านครนายก บริเวณวัดท่าช้าง ตําบลท่าช้าง 

อําเภอเมืองนครนายก (ช่วงที� 2) จังหวัดนครนายก ยาว 100.00 เมตร

1 แห่ง 9,750,000

3. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�านครนายก บริเวณโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 

ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ยาว 100.00 เมตร

1 แห่ง 9,750,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 385,319,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 363,139,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 43,557,500

1 โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบทเพื�อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 43,557,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 43,557,500

1. ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งเจดีย์ - บ้านตะโกล่าง 

อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 29,057,500

2. ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตะเคียนงาม - บ้านหินสี 

อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี,อําเภอด่านมะขามเตี�ย จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,500,000
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2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 172,673,800

1 โครงการปรับปรุงถนนเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว 46,546,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 46,546,500

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล .321 - บ้านภูมิ 

ตําบลห้วยขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร

1 สายทาง 18,715,000

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล .3297 - บ้านภูมิ 

ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 18,178,500

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทล .3297 - แยก ทล.3036 ตําบลสาม

ง่าม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,653,000

2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง 18,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 18,000,000

1. ก่อสร้างเรือสําเภาจําลอง บริเวณหมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรม อําเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห่ง 7,000,000

2. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เมืองโบราณอู่ทอง บริเวณด้านบนภูเขา หมู่บ้านอู่ทองอู่

อารยธรรม อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห่ง 3,000,000

3. บูรณะและปรับปรุงโบราณสถาน บริเวณสนามกีฬาประจําอําเภออู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี

1 แห่ง 3,000,000

4. ขยายเขตไฟฟ้าชุมชนคันคลองพัฒนาสะเดาเดือดและสนามกีฬาประจําอําเภออู่ทอง อําเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห่ง 3,000,000

5. ขยายระบบประปาชุมชนคันคลองพัฒนาสะเดาเดือดและสนามกีฬาประจําอําเภออู่ทอง 

อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห่ง 2,000,000

3 โครงการจัดทําป้ายชี�ทางไปแหล่งท่องเที�ยว 7,880,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,880,000

1. ป้ายชี�ทางไปแหล่งท่องเที�ยวของจังหวัดราชบุรี 10 ป้าย 1,970,000

2. ป้ายชี�ทางไปแหล่งท่องเที�ยวสําคัญในจังหวัดกาญจนบุรี 10 ป้าย 1,970,000

3. ป้ายชี�ทางไปแหล่งท่องเที�ยว ตลาดนํ�าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 10 ป้าย 1,970,000

4. ป้ายชี�ทางไปแหล่งท่องเที�ยวต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี 11 ป้าย 1,970,000

4 โครงการพัฒนาโบราณสถานเพื�อการท่องเที�ยว 21,820,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 21,820,000

1. ปรับปรุงห้องเครื�องไทย-ห้องเครื�องฝรั�งในสมัยรัชกาลที� 6 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 3,200,000

2. ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาบริเวณโบราณสถานวัดศรีมหาโพธิ� ตําบลศรีมหาโพธิ� 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 1,800,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตําบลสิงห์ 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 5,000,000

4. สร้างแพเหล็กท่าเทียบเรือ เส้นทางไหว้พระ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 9 แห่ง 11,820,000

5 โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที�ยว 1,997,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,997,600
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6 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสุขอนามัย สารสนเทศและสิ�งอํานวยความสะดวก 17,412,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,412,600

1. เครื�องปรับอากาศ 2 เครื�อง 100,000

2. ก่อสร้างห้องนํ�า ณ วัดวิมลมรรคาราม (โบส์ถมหาอุต 200 ป)ี อําเภอปากท่อ

จังหวัดราชบุรี

1 หลัง 1,250,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 751,000

4. ติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 2,000,000

5. ก่อสร้างแท้งค์กักเก็บนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดราชบุรี 1 หลัง 147,000

6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื�อนรัฐประชาพัฒนา (บริเวณเด็กดิน) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 452,000

7. ก่อสร้างห้องนํ�า ณ วัดชุมนุมศรัทธา ตําบลบางไทรป่า อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 1,182,000

8. ปรับปรุงเส้นทางบริการนักท่องเที�ยว บริเวณทางเข้าออกลานจอดรถและบริเวณพื�นที�

กางเต็นท์ ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 2,758,000

9. ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมป้ายสื�อความหมาย ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

ที� ฉส.2 (เขากําแพง) อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อําเภอบ่อพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง 788,000

10. ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที�ยว บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าหม่องกระแทะเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าสลักพระ อําเภอศรีสวัสดิ� จังหวัดกาญจนบุรี

1 หลัง 1,920,800

11. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และสิ�งอํานวยความสะดวกเพื�อรองรับนักท่องเที�ยว 

ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที� กจ.5 อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 หลัง 1,920,800

12. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชั�นเดียว ขนาด 20x30 ม. หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตรม.

 วัดสวนหงส์ ตําบลบางปลาม้า อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 หลัง 3,447,500

13. สร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 20x25 ม. หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 500 ตรม. 

วัดสวนหงส์ ตําบลบางปลาม้า อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห่ง 295,500

14. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดสวนหงส์ ตําบลบางปลาม้า อําเภอบางปลาม้า 

จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห่ง 400,000

7 โครงการสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 7,052,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 952,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,100,000

1. ระบบกล้องวงจรปิด 16 แห่ง 4,100,000

2. ป้อมยามสําหรับเจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัยแบบถอดแยกชิ�นส่วนเคลื�อนย้ายได้ 3 หลัง 1,000,000

3. ติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่างในแหล่งท่องเที�ยวที�มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอใน

จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 1,000,000

8 โครงการส่งเสริม ฟื�นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ�นของชุมชน 51,964,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,173,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 50,790,800

1. ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านพุนํ�าร้อน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง 9,850,000

2. ปรับปรุงพุนํ�าร้อน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 4,916,000
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3. ก่อสร้างศาลาท่องเที�ยวเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม

1 หลัง 985,000

4. ก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ�นแบบน๊อตดาว์นประจํา ณ ตลาดนํ�าวัดสะแกราย 

ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

20 หลัง 1,182,000

5. ก่อสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้าวัดบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 1,970,000

6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล .321 - บ้านดอนรวก

ตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 17,848,200

7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพรหม - บ้านดอนประดู่ 

ตําบลหนอปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.540 กิโลเมตร

1 สายทาง 4,609,800

8. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าท่าจีน บริเวณวัดดอนหวาย หมู่ที� 5 ตําบลบางกระทึก 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 2,503,800

9. ก่อสร้างลานจอดรถสําหรับบริการนักท่องเที�ยว ตลาดนํ�าดอนหวาย อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม

1 แห่ง 4,776,000

10. ป้ายหน้าจอแสดงผลกลางแจ้ง LED สําหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวตลาดริมนํ�าดอน

หวาย ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 ป้าย 2,000,000

11. จัดทําป้ายชี�ทางไปยังแหล่งท่องเที�ยวตลาดริมนํ�าดอนหวาย 14 ป้าย 150,000

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 146,907,900

1 โครงการการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยใช้วิธีชีววิธี 6,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,000,000

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบการผลิตสัตว์เล็ก(สุกร) 14,111,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,931,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,180,000

1. เครื�องผสมอาหารแนวนอน 8 เครื�อง 1,500,000

2. เครื�องบดวัตถุดิบ 8 เครื�อง 400,000

3. เครื�องสับละเอียด 8 เครื�อง 560,000

4. ซองคลอดแม่สุกร 20 ชุด 400,000

5. สุกรพ่อพันธุ์ 20 ตัว 480,000

6. สุกรแม่พันธุ์ 40 ตัว 600,000

7. เครื�องชั�งนํ�าหนักสุกรแบบดิจิตอล 16 เครื�อง 800,000

8. ที�ให้อาหารสุกร 20 ชุด 300,000

9. ชุดให้นํ�าสุกร 20 ชุด 140,000

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี�ยงแพะ -แกะ อย่างยั�งยืน ในพื�นที�กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 1 เพื�อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน

7,974,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,450,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,523,500

1. เครื�องตัด-สับ หญ้า/กระถินกว้างขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ�ว 28 เครื�อง 1,372,000

2. รางอาหารสําหรับแพะ-แกะ หน้ากว้าง 12 นิ�ว ยาว 3 เมตร พร้อมขาตั�ง 331 ราง 2,151,500

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ ด้านโคเนื�อ -โคนม 26,240,900
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 15,540,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,700,000

1. เครื�องผสมวัตถุดิบทํา TMR 10 เครื�อง 1,700,000

2. เครื�องอัดไฮโดรริก 10 เครื�อง 1,500,000

3. เครื�องโม่ละเอียด 10 เครื�อง 500,000

4. เครื�องตัดหญ้าแบบดับเบิ�ลซอย 5 เครื�อง 1,250,000

5. เครื�องชั�งดิจิตอล พร้อมกรง 2 เครื�อง 450,000

6. เครื�องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 50 เครื�อง 525,000

7. ชุดอุปกรณ์ผสมเทียม 50 ชุด 500,000

8. ถังผสมเทียมสนามขนาด 3 ลิตร 50 ใบ 1,250,000

9. ถังนํ�าเชื�อแช่แข็ง ขนาดไม่ตํ�ากว่า 30 ลิตร 20 ถัง 1,100,000

10. ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ตํ�ากว่า 30 ลิตร 20 ถัง 1,100,000

11. อุปกรณ์ทําหมันโคชนิดหนีบ 50 อัน 270,000

12. โซ่ช่วยคลอดโค ยาว 1.5 เมตร 50 เส้น 150,000

13. อุปกรณ์ถ่างช่องคลอดโค 50 ชุด 260,000

14. ที�เจาะกระเพาะโค 50 อัน 60,000

15. ชุดอุปกรณ์ผ่าซาก 10 ชุด 85,000

5 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพื�นที�กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 1

3,904,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,904,000

6 โครงการเพิ�มผลผลิตสัตว์นํ�าในแหล่งนํ�าสาธารณะอ่างเก็บนํ�า โดยชุมชนมีส่วนร่วม 5,936,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,186,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,750,000

1. กรํ�าและทุ่นแสดงเขต 12 แห่ง 1,642,500

2. กระชังสําหรับอนุบาลพร้อมอุปกรณ์ลอยนํ�า 12 แห่ง 2,107,500

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย เพื�อการบริโภคในประเทศและส่งออก 15,311,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,211,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,100,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ รายการ 

เครื�องสีข้าวขนาดเล็กเคลื�อนที�

3 เครื�อง 1,350,000

2. เครื�องคัดแยกวัสดุเจือปน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 3 เครื�อง 750,000

8 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์นํ�าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3,439,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,439,800

9 โครงการการเลี�ยงผึ�งเพื�อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที�ยว 2,728,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,728,000

10 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ�มศักยภาพทางด้านการท่องเที�ยวกลุ่มทวารวดี 1,425,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,425,800

11 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเชื�อมโยงเครือข่ายและการตลาดสินค้าสัตว์นํ�า 3,713,700
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,713,700

12 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์นํ�าสวยงามเพื�อสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มจังหวัด 4,602,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,602,700

13 โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย (ส่งเสริมการบูรณา

การเพื�อขับเคลื�อนการปฏิบัติงาน)

3,379,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,379,000

14 โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP เพื�อรองรับประชาคมอาเซียน 11,400,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 11,400,000

15 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนและเกษตรกร 8,368,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 368,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,000,000

1. ระบบสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 ชุด 4,000,000

2. สถานีสูบนํ�าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง 4,000,000

16 โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลจากพืชพลังงานชีวมวลกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 1

1,912,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,912,700

17 โครงการส่งเสริมการนําพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื�อเพิ�มผลผลิต และ

การประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร

7,050,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 450,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,600,000

1. ระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 9 แห่ง 3,600,000

2. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง 3,000,000

18 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ�มขีดความสามารถทางการเกษตรให้มีศักยภาพสู่การแข่งขันใน

เวทีโลก

9,918,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,918,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,000,000

1. เครื�องมือเตรียมดินพร้อมระบบขับเคลื�อน พร้อมระบบควบคุมติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 ชุด 2,500,000

2. เครื�องหว่านเมล็ดข้าว พร้อมระบบติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 ชุด 900,000

3. เครื�องเก็บเกี�ยวข้าว พร้อมระบบติดตามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 1,800,000

4. รถขนย้ายเครื�องจักรพร้อมระบบติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 ชุด 2,800,000

19 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 9,490,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,410,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,080,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ รายการ ตู้ฝัก

ไข่ขนาด 300 ฟอง

40 ตู้ 480,000

2. โรงเรือนเลี�ยงไก่ ขนาด 4x6 เมตร 40 โรง 5,600,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 17,180,000
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1 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 17,180,000

1 โครงการฟื�นฟูทรัพยากรสัตว์นํ�าในลุ่มนํ�าแม่กลองและท่าจีน 17,180,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,982,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,198,000

1. กรํ�าและทุ่นแสดงเขต 16 แห่ง 3,396,700

2. กระชังสําหรับอนุบาลพร้อมอุปกรณ์ลอยนํ�า 16 แห่ง 4,993,800

3. เครื�องโทรสารกระดาษธรรมดา 4 เครื�อง 31,900

4. ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายเหล็กห้ามจับสัตว์นํ�า พร้อมติดตั�ง 32 ป้าย 403,200

5. เครื�องทําลายเอกสาร 4 เครื�อง 35,900

6. กล้องดิจิตอล 4 เครื�อง 95,600

7. เลนส์ซูม 4 อัน 99,600

8. เรือพลาสติก ขนาดบรรทุก 3-4 คน พร้อมไม้พาย 16 แห่ง 91,200

9. ล้อเก็บพร้อมสายไฟ ขนาด 50 เมตร ขาสแตนเลส จานเหล็ก สายไฟ VCT 3x2.5 

มาตรฐาน มอก.

2 อัน 50,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 395,775,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 213,532,000

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 117,970,500

1 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 117,970,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 117,970,500

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ปข .1025 แยก ทล. 4 (กม.ที� 327+100) - บ้าน

หินกอง อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง 

7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.490 กิโลเมตร

1 สายทาง 27,378,400

2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหุบกะพง ตําบลดอนขุนห้วย , ห้วยทรายใต้ - หัวหิน

 ผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 

2.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 45,956,600

3. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สค. 2020 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้าน

ท่าจีน ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร

1 สายทาง 27,524,000

4. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านคลองโคลน 

(วัดธรรมประดิษฐ์) ตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระยะทาง 2.338 กิโลเมตร

1 สายทาง 17,111,500

2 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 95,561,500

1 โครงการป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว 3,933,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,933,000
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2 โครงการจัดแสดงมหกรรมสินค้า จําหน่ายและเชื�อมโยงการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค 10,164,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,164,000

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ระบบมาตรฐาน 3,842,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,842,700

4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์นํ�า 66,414,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 66,414,700

5 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพผลิตสินค้าปศุสัตว์สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety และ

ปลอดมลภาวะ (Zero waste livestock)

9,200,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,200,000

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานทั�งในและนอกระบบ เพื�อรองรับประชาคมอาเซียนกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

2,007,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,007,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 177,243,100

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 177,243,100

1 โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั�ง

ทะเลอ่าวไทยฝั�งตะวันตก

15,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,000,000

1. ค่าจ้างที�ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ�งแวดล้อม พร้อมการออกแบบรายละเอียดโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั�งทะเลอ่าวไทยฝั�งตะวันตก

15,000,000

2 โครงการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อมโดยชุมชนและท้องถิ�น เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว 3,988,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,668,500

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,320,000

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั�งทะเลอ่าวไทยฝั�งตะวันตก 158,254,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 158,254,600

1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื�น หมู่ 10 ตําบลบางแก้ว 1,800 เมตร หมู่ 7 ตําบลแหลมใหญ่ 

1,450 เมตร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รวมระยะทาง 3,250 เมตร

1 แห่ง 26,000,000

2. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื�น หมู่ 8 ตําบลพันท้ายนรสิงห์ 1,000 เมตร หมู่ 8 ตําบลโคกขาม 1,000 

เมตร หมู่ 6 ตําบลบางหญ้าแพรก 1,530 เมตร และ หมู่ 8 ตําบลบ้านบ่อ 

470 เมตร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

1 แห่ง 36,000,000

3. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดสามร้อยยอด บริเวณ

บ้านใหม่ หมู่ 1 ตําบลสามร้อยยอด อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(ระยะที� 3) ความยาว 860 เมตร

1 แห่ง 48,054,600

4. เสริมทรายชายหาดชะอํา บริเวณถนนร่วมจิตต์ ด้านใต้ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทาง 420 เมตร

1 แห่ง 48,200,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอ่าวไทย 421,131,200

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 416,131,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 245,509,300

1 โครงการเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา 132,803,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 132,803,500

1. ชุดสายพานลําเลียง 2 ชุด 5,940,000

2. เครื�องผสมยางขนาด 50 ลิตร 3 เครื�อง 9,450,000

3. ตู้ตากยาง 3 ชุด 6,750,000

4. พาเลทวางยางแผ่น 100 ชุด 900,000

5. เครื�องตัดยาง 3 ชุด 1,350,000

6. ระบบหล่อเย็น 3 ชุด 1,350,000

7. ระบบไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 500 kva และตู้ควบคุมไฟฟ้า 2 ชุด 4,500,000

8. เครื�องผสมยาง 2 ลูกกลิ�ง 3 เครื�อง 8,100,000

9. เครื�องอัดยาง ขนาด 200 ตัน 3 เครื�อง 14,850,000

10. เครื�องอัดยาง ขนาด 800 ตัน 6 เครื�อง 12,150,000

11. แบบพิมพ์ยาง 3 ชุด 5,400,000

12. เครื�องอัดยางแท่ง 20 เครื�อง 14,400,000

13. รถยก ขนาด 2.5 ตัน 2 คัน 2,520,000

14. เครื�องรีดยาง 2 ลูกกลิ�ง 4 ชุด 15,840,000

15. ตู้อบยาง 4 ชุด 5,400,000

16. เครื�องผสมยาง ขนาด 75 ลิตร 4 ชุด 18,000,000

17. ตู้อบแห้งพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 251,800

18. ถังหมักนํ�ายางพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 251,700

19. ระบบไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 400 kva และตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 ชุด 5,400,000

2 โครงการเพิ�มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารองรับ AEC 10,938,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,838,100

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,100,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพโรงงานอัดก้อนยางแผ่นรมควันเพื�อการส่งออก 20,256,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 831,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,425,000

1. รถยก ขนาด 3 ตัน 3 คัน 2,730,000

2. เครื�องไฮโดรลิกอัดก้อนยางพร้อมสายพานลําเลียง 9 เครื�อง 5,040,000

3. เครื�องกวนแป้ง ปริมาตร 1,000 ลิตร 9 เครื�อง 1,575,000

4. พาเลทวางยางแผ่น 450 ชุด 3,780,000

5. พาเลทวางยางอัดก้อน 600 ชุด 6,300,000

4 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานชุมพร อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 14,176,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,176,800
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1. ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 9.00-12.00 เมตร 

ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร พร้อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1 สายทาง 14,176,800

5 โครงการส่งเสริมการแปรรูปและเกษตรอุตสาหกรรมปาล์มนํ�ามัน 9,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,000,000

1. เครื�องอบลดความชื�นผลปาล์มแบบ 4 พัดลม 1 ชุด 9,000,000

6 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ -ทุ่งสง (งานระยะที� 1) 42,927,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 42,927,700

1. ก่อสร้างโกดังศูนย์กระจายสินค้าและสิ�งก่อสร้างประกอบอื�นๆ พร้อมระบบไฟฟ้าและประปา

 พื�นที�ดําเนินการรอยต่อตําบลปากแพรก (เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง) และ หมู่ที� 4 ตําบลชะมาย 

อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 42,927,700

7 โครงการเชื�อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตําบลเกาะสองเขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์ เพื�อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

15,406,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,406,600

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง

กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร หมู่ที� 11 ตําบลรับร่อ 

อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1 สายทาง 15,406,600

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 166,369,800

1 โครงการสร้างแบรนด์ท่องเที�ยวอ่าวไทยสู่การท่องเที�ยวระดับโลก 8,646,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,646,400

2 โครงการฟื�นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�งทะเลสาบเพื�อความมั�นคงทางอาหารและรองรับ

กิจกรรมการท่องเที�ยว

10,600,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,650,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,950,000

1. ปลูกป่าชายเลน 900 ไร่ 4,950,000

3 โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน 25,650,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 25,650,000

4 โครงการบูรณะองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

30,998,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 198,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 30,800,000

1. บูรณะองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห่ง 30,800,000

5 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอ่าวไทย 8,972,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,972,800

1. ก่อสร้างป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) เพื�อแนะนําสถานที�สําคัญและแหล่ง

ท่องเที�ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอชะอวด อําเภอขนอม อําเภอถํ�า

พรรณรา

4 จุด 5,127,300
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2. ก่อสร้างป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) เพื�อแนะนําสถานที�สําคัญและแหล่ง

ท่องเที�ยว จังหวัดพัทลุง พื�นที�ดําเนินการ อําเภอป่าพะยอม อําเภอป่าบอน และอําเภอศรี

นครินทร์

3 จุด 3,845,500

6 โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที�ยวทางทะเลภาคใต้ฝั�งอ่าวไทย 10,450,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,450,000

7 โครงการเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวมนต์เสน่ห์ภาคใต้ฝั�งอ่าวไทย 10,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,000,000

1. ก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลน กว้าง 1.5 เมตร 

ระยะทาง 370 เมตร หมู่ที� 5 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตําบลหาดทรายรี 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 4,200,000

2. ก่อสร้างโรงเก็บเรือคายัค กว้าง 4x6 เมตร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 

ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 240,000

3. ก่อสร้างห้องนํ�า ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ พันธุ์พืชและสัตว์ป่า ขนาด 10 ห้อง 

เกาะกุลา ตําบลด่านสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 940,000

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที�ยวบนเกาะกุลา ตําบลด่านสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 600,000

5. กล้องวงจรปิด CCTV 4 ชุด 120,000

6. ชุดดํานํ�าพร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด 250,000

7. ถังอากาศสําหรับดํานํ�าลึก 10 ถัง 100,000

8. เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ตํ�ากว่า 4.80 เมตร พร้อมเครื�องยนต์ 2 จังหวะ ขนาด 40

 แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์ บรรทุกเรือและอุปกรณ์ประกอบ

1 ลํา 650,000

9. ป้ายแนะนําเส้นทางและการศึกษาธรรมชาติ 45 ป้าย 400,000

10. ทุ่นสําหรับทําท่าเทียบเรือลอยนํ�า เกาะกุลา ตําบลด่านสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ชุด 2,500,000

8 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ�นกลุ่มจังหวัดภาคใตัฝั�งอ่าวไทยขับเคลื�อนเศรษฐกิจ 8,571,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,571,200

9 โครงการการจัดการสิ�งแวดล้อมรองรับการท่องเที�ยวสีเขียว 34,405,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,405,000

1. ก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ที� 8

ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ศูนย์ 34,405,000

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื�อลดต้นทุนและ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ�งพาตนเอง

18,076,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,076,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,000,000

1. ก่อสร้างและติดตั�งตู้อบแห้งเรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ พื�นที�ดําเนินการ

ตําบลประดู่ อําเภอเมือง ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน 

ตําบลตะกุกใต้ อําเภอวิภาวดี ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 แห่ง 2,500,000

2. ก่อสร้างและติดตั�งตู้อบแห้งเรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ พื�นที�ดําเนินการ

ตําบลบ้านเกาะ อําเภอพรหมคีรี ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอน ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา 

ตําบลร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 แห่ง 2,000,000
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3. ก่อสร้างและติดตั�งตู้อบแห้งเรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ พื�นที�ดําเนินการ

ตําบลละแม อําเภอละแม ตําบลบางนํ�าจืด อําเภอหลังสวน ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร

3 แห่ง 1,500,000

4. ก่อสร้างและติดตั�งตู้อบแห้งเรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ พื�นที�ดําเนินการ

ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน ตําบลท่ามะเดื�อ 

อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

3 แห่ง 1,500,000

5. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ชุดแผ่นป้าย ไฟฟ้าแสง

สว่าง และอุปกรณ์พร้อมติดตั�ง ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ชุด 9,500,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 4,252,100

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี�ยงกุ้งทะเลร่วมกับปลานิลเพื�อยับยั�งการเกิดโรค EMS 4,252,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,252,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอันดามัน 449,448,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 212,452,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 124,872,800

1 โครงการพัฒนาบริเวณอ่างเก็บนํ�ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอันดามันเพื�อการท่องเที�ยว 31,292,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 31,292,200

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณเขื�อนบางวาด  ตําบลกะทู้  อําเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 13,148,600

2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือทางขึ�น-ลง ไปนํ�าตกบ่อเจ็ดลูก หมู่ที� 1 บ้านท่างิ�ว ตําบลท่างิ�ว อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง

1 หลัง 1,966,000

3. ก่อสร้างท่าเทียบเรือทางขึ�น-ลง ทางกระชังปลา หมู่ที� 1 บ้านท่างิ�ว ตําบลท่างิ�ว 

อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1 หลัง 1,966,000

4. ก่อสร้างศาลา ณ จุดชมวิว หมู่ที� 1 บ้านท่างิ�ว ตําบลท่างิ�ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง 884,700

5. ปรับปรุงอาคารสถานที�และภูมิทัศน์อ่างเก็บนํ�าคลองหาดส้มแป้นรองรับการท่องเที�ยว  

ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 แห่ง 2,949,000

6. ก่อสร้างป้ายบอกเส้นทาง  ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร หมู่ที� 1 บ้านท่างิ�ว ตําบล

ท่างิ�ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

6 ป้าย 294,900

7. ก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลติก ทางเข้าเขื�อนท่างิ�ว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 

5.90 เมตร หมู่ที� 1 บ้านท่างิ�ว ตําบลท่างิ�ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1 เส้นทาง 1,932,000

8. ก่อสร้างอาคารบริการชุมชน ขนาดกว้าง 14.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก 2 ชั�น บริเวณเขื�อนบางวาด ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1 หลัง 4,259,900

9. ก่อสร้างศาลาคอนกรีตเสริมเหล็กชั�นเดียว ผนังโล่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 4.00 เมตร บริเวณเขื�อนบางวาด ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

5 หลัง 1,530,000

10. ก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร บริเวณเขื�อนบางวาด ตําบลกะทู้

 อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1 หลัง 189,900



448หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

11. ก่อสร้างป้ายชื�อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 

สูง 6.64 เมตร บริเวณเขื�อนบางวาด ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

2 ป้าย 205,200

12. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตรยาว 10.00 เมตร หมู่ที� 1 

บ้านท่างิ�ว ตําบลท่างิ�ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1 หลัง 1,966,000

2 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมท่องเที�ยวสู่ทะเลอันดามัน 68,537,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 68,537,700

1. ปรับปรุงถนนสายวิทยาลัยเทคนิค - ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด ผิวจราจรแอสฟัลติกคอ

นกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมช่องจักรยานและระบบระบายนํ�า ระยะทาง 1.875 กิโลเมตร 

หมู่ที� 7 ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี� จังหวัดกระบี�

1 สายทาง 68,537,700

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวทางทะเลอันดามัน 25,042,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 25,042,900

1. ปรับปรุงถนนสายรอบเกาะพยาม หมู่ที� 1 ตําบลเกาะพยาม  อําเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนอง ตอนอ่าวแม่หม้าย – อ่าวใหญ่ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า

12,900 ตารางเมตร ไหล่ทางดินอัดบดแน่น กว้างข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 16,071,700

2. ปรับปรุงถนนสายอ่าวค้อ – วัดป่าเกาะช้าง หมู่ที� 2 ตําบลเกาะพยาม อําเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

 2.400 กิโลเมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน

อัดบดแน่น กว้างข้างละ 0.50 เมตร

1 สายทาง 8,971,200

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 53,210,100

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลุ่มจังหวัดอันดามัน

เพื�อการท่องเที�ยว

8,999,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,084,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,915,000

1. ก่อสร้างอาคารลานค้าชุมชนอันดามัน หมู่ที� 5 บ้านนากก ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต

1 หลัง 4,915,000

2 โครงการส่งเสริมและยกระดับบริการด้านสุขภาพสนับสนุนการท่องเที�ยวอันดามัน 27,973,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 27,973,800

1. เครื�องวัดความโค้งกระจกตา(Corneal Topography) โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต 1 เครื�อง 4,000,000

2. เครื�องตรวจนับเซลล์กระจกตา(Endothelium Cell Count) โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต 1 เครื�อง 1,200,000

3. เครื�องมือผ่าตัด เปลี�ยนกระจกตา โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต 1 เครื�อง 418,800

4. เครื�องวัดความยาวลูกตาแบบไม่สัมผัสลูกตา โรงพยาบาลป่าตอง 1 เครื�อง 1,450,000

5. เครื�องผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลป่าตอง 1 เครื�อง 2,500,000

6. กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลป่าตอง 1 เครื�อง 3,500,000

7. เครื�องดมยาสลบ แบบ 3 ก๊าซ มีมอนิเตอร์ในเครื�อง โรงพยาบาลป่าตอง 1 เครื�อง 1,700,000

8. กล้องจุลทรรศน์ลําแสงแคบ   ( Slit Lamp ) โรงพยาบาลพังงา 1 เครื�อง 1,000,000

9. กล้องถ่ายภาพประสาทตาโดยไม่ต้องขยายม่านตา ( Fundus Camera ) 

โรงพยาบาลพังงา

1 เครื�อง 1,240,000
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10. เครื�องคํานวณกําลังเลนส์ ( IOL biometry by laser ) โรงพยาบาลพังงา 1 เครื�อง 1,550,000

11. เตียงผ่าตัดตา โรงพยาบาลพังงา 1 เตียง 1,760,000

12. เครื�องวัดความดันลูกตา โรงพยาบาลพังงา 1 เครื�อง 520,000

13. เครื�องมือผ่าตัดตาพื�นฐาน โรงพยาบาลพังงา 3 เครื�อง 645,000

14. เครื�องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน (Pan Retinal 

Photocoagulation)

1 เครื�อง 4,120,000

15. ยูนิตทําฟัน 1 เครื�อง 428,000

16. เครื�องเอ็กซเรย์ช่องปากแบบพกพา portable intraoral x-ray 1 เครื�อง 125,000

17. เครื�องรับภาพรังสีเอ็กซเรย์ในช่องปาก (sensor intraoral x-ray) 1 เครื�อง 195,000

18. เครื�องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ฟันแบบดิจิตอลภายนอกช่องปาก (digital x-ray extraoral) 1 เครื�อง 1,622,000

3 โครงการสร้างมาตรฐานเสริมองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัด

อันดามัน

12,737,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,737,200

4 โครงการศึกษาวิจัยขีดความสามารถรองรับการท่องเที�ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 3,500,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 3,500,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 34,369,600

1 โครงการโรงงานสกัดปาล์มนํ�ามันแบบไร้มลพิษ 34,369,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,369,600

1. ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตนํ�ามันปาล์ม และสิ�งก่อสร้างประกอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

โรงงาน สหกรณ์การเกษตรกะปง จํากัด หมู่ที� 2 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา

1 แห่ง 34,369,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 152,247,600

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 112,927,600

1 โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยนํ�าแร่ฝั�งอันดามัน (ระยะที� 3) 58,094,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 14,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 58,079,500

1. เครื�องให้การรักษาด้วยคลื�นอัลตร้าซาวด์ 2 เครื�อง 279,000

2. เครื�องให้การรักษาด้วยคลื�นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า 2 เครื�อง 560,000

3. เครื�องให้การรักษาด้วยคลื�นสั�น 2 เครื�อง 1,023,000

4. เครื�องดึงคอและหลังพร้อมเตียงปรับระดับอัตโนมัติ 2 เครื�อง 613,800

5. เครื�องกระตุ้นไฟฟ้าความถี�ตํ�าและปานกลาง 2 เครื�อง 372,000

6. หม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื�อนที�ได้ 2 เครื�อง 206,400

7. เตียงสําหรับดัดดึงข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า 1 เตียง 325,500

8. เตียงช่วยในการฝึกยืนปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า 1 เตียง 232,500

9. บาร์คู่ขนานสําหรับฝึกเดิน 1 ชุด 55,700

10. ลิฟท์ยกพยุงผู้ป่วย แบบติดเพดาน 1 ชุด 744,000

11. รถเก็บนํ�าหนักพร้อมลูกนํ�าหนักขนาดต่าง ๆ 1 ชุด 23,200

12. ชุดออกกําลังกายโดยวิธีการแขวนและการพยุง Suspension 2 ชุด 120,900

13. บันไดเข้ามุม 1 ชุด 69,700
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14. รอกติดผนังแบบ 3 ตอน 2 ชุด 65,100

15. จักรยานออกกําลังกายโดยใช้มือและเท้าหมุน 1 ชุด 232,500

16. เครื�องช่วยฝึกเดินด้วยระบบหุ่นยนต์ 1 เครื�อง 13,950,000

17. ชุดฝึกและจําลองการทํางานของร่างกาย 1 เครื�อง 5,952,000

18. เตียงไม้เตี�ยสําหรับบําบัดรักษา 7 ตัว 130,200

19. เครื�องตรวจวิเคราะห์การทรงตัว 1 เครื�อง 1,646,100

20. เครื�องทดสอบและบริหารกล้ามเนื�อเหยียดข้อเข่าด้วยระบบ Pneumatic (Leg Extension) 1 เครื�อง 27,900

21. เครื�องทดสอบและบริหารกล้ามเนื�อรอบข้อไหล่และอกด้วยระบบ Pneumatic

(Pull down)

1 เครื�อง 27,900

22. เครื�องทดสอบและบริหารกล้ามเนื�อหัวไหลและต้นแขนด้วยระบบ Pneumatic (Shoulder

 Press)

1 เครื�อง 344,100

23. เครื�องทดสอบและบริหารกล้ามเนื�อขาและหลังส่วนล่างด้วยระบบ Pneumatic 

(Total Hip)

1 เครื�อง 371,000

24. เครื�องทดสอบและบริหารกล้ามเนื�อหน้าท้องด้วย ระบบ Pneumatic 

(Abdominal Trainer)

1 เครื�อง 344,100

25. ลู่วิ�งออกกําลังกาย สําหรับผู้ป่วย 1 ชุด 837,000

26. จักรยานออกกําลังกาย สําหรับผู้ป่วย 3 ชุด 1,255,500

27. คอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ซอฟแวร์ 1 ชุด 372,000

28. เครื�องควบคุมแรงดันลม Compressor 2 เครื�อง 297,600

29. ชุดอุปกรณ์ในการติดตั�งเครื�องมือทางการแพทย์ 1 ชุด 93,000

30. เครื�องมืออุปกรณ์ดุลยภาพบําบัด 1 เครื�อง 2,647,100

31. ปั�มนํ�าหมุนเวียนขนาด 1.5 แรงม้า 380/3P/50Hz 4 ชุด 160,000

32. เครื�องกรองชนิดแผ่นผ้า DE Filter 4 ชุด 200,000

33. เครื�องฆ่าเชื�อในนํ�าอัลตร้าไวโอเลต UV-Disinfection 2 ชุด 700,000

34. เครื�องควบคุมค่า ORPและPH 2 ชุด 1,300,000

35. ปั�มสูบจ่ายเคมี Chemical pump 4 ชุด 200,000

36. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมินํ�าแบบดิจิตอลขนาด 125,000 BTU 2 ชุด 1,900,000

37. ระบบไฟฟ้า วาล์วนํ�าและท่อ 2 ชุด 1,100,000

38. ปั�มนวดพ่นนํ�าแบบปรับแรงดัน Stream Jet 3 ชุด 540,000

39. อุปกรณ์ปรับระดับความลึกพื�นสระ 1 ชุด 10,600,000

40. ปั�มนวดพ่นนํ�าผนังทางเดิน 6 ชุด 300,000

41. ปั�มชุดพ่นฟองอากาศ Bubble Plate 2 ชุด 100,000

42. ปั�มนวดพ่นนํ�าแบบพนักพิงหลัง 1 ชุด 180,000

43. ลู่วิ�งในนํ�า 1 ชุด 250,000

44. เก้าอี�แขวนสําหรับฝึกผู้ป่วยในนํ�า 1 ชุด 50,000

45. ชุดฝึกการทรงตัวในนํ�า Obstacle Course Set 1 ชุด 200,000

46. ชุดฝึกการลอยตัวในนํ�า Hydrotherapy exercise 1 ชุด 200,000
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47. จักรยานออกกําลังในนํ�า 1 ชุด 300,000

48. เครื�องฝึกผู้ป่วยด้วยการเดิน - วิ�ง ระบบตู้ทางเดินสายพาน 1 ชุด 6,530,700

49. อุปกรณ์ลําเลียงผู้ป่วย 1 ชุด 12,500

50. เครื�องช่วยหายใจชนิดมือบีบ 1 ชุด 12,500

51. รถเข็น Tank O2 พร้อมอุปกรณ์พื�นฐาน 1 ชุด 12,500

52. รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน 1 ชุด 12,500

2 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวฝั�งอันดามัน 40,866,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 40,866,400

1. ก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว  ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 4.055

 กิโลเมตร  บริเวณถนนอุตรกิจ (สี�แยกตลาดเก่าถึงประติมากรรมปูดํา)  

ตําบลปากนํ�า อําเภอเมืองกระบี� จังหวัดกระบี�

1 สายทาง 7,249,600

2. ปรับปรุงทางจักรยาน  ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 3600 ตอน ตรัง – 

เขาพับผ้า ระหว่าง กม. 1110+000 - กม. 1133+321 ระยะทาง 23.321 กิโลเมตร ตําบลกะ

ช่อง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

1 สายทาง 4,830,000

3. ก่อสร้างทางจักรยานเพื�อการท่องเที�ยวแบบยั�งยืน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

 กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร บริเวณรอบเขื�อนบางวาด อําเภอกะทู้ จังหวัด

ภูเก็ต

1 สายทาง 9,466,800

4. ก่อสร้างทางจักรยาน พร้อมติดตั�งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยและระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา ระหว่าง กม.0+000 - 

กม.5+600 ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 สายทาง 19,320,000

3 โครงการพัฒนาการดําเนินงานตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน -สินค้า OTOP 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอันดามัน

13,966,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 966,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,000,000

1. เครื�องวัดปริมาณนํ�าอิสระ 1 เครื�อง 342,000

2. เครื�องนับจํานวนโคโรนีแบคทีเรีย 1 เครื�อง 32,000

3. กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา 1 เครื�อง 200,000

4. เครื�องวัดค่าความหนืด 1 เครื�อง 278,200

5. เครื�องเพิ�มปริมาณสารพันธุกรรม แบบเรียลไทม์ (PCR realtime) 1 เครื�อง 2,500,000

6. ชุดประกอบเพิ�มประสิทธิภาพ HPLC 1 เครื�อง 850,000

7. ขวดวัดค่าความหนาแน่น  (Pycnometer) 25 ml 1 ใบ 13,300

8. ตุ้มวัดค่าความหนาแน่น  (Hydrometer) 3 ชิ�น 9,500

9. เครื�องผลิตนํ�าบริสุทธิ�ผ่านแสงอัลตร้าไวโอเลต 1 เครื�อง 425,000

10. เครื�องแยกสารสถานะแก๊สพร้อมหามวลโมเลกุล (Gas Chromatography-Mass 

spectrometer)

1 เครื�อง 5,500,000

11. เครื�องวัดความหนืดของยาง 1 เครื�อง 1,600,000

12. เครื�องทดสอบการรั�วและอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื�อง 1,250,000

2 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 39,320,000
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1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ 39,320,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,320,000

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ พื�นที�อาคารประมาณ 

11,000 ตารางเมตร ถนนพัทลุง ตําบลทับเที�ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	

1 แห่ง 39,320,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 33,130,000

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 21,831,100

1 โครงการเพิ�มผลผลิตหอยชักตีนฝั�งอันดามัน 5,172,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,480,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,692,700

1. ก่อสร้างโรงเรือนอนุบาลหอย และบ่อกรองนํ�า ขนาด 5 ตัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝั�งกระบี� 141 หมู่ที� 6 ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี� จังหวัดกระบี�

1 แห่ง 884,700

2. เครื�องกรองนํ�า พร้อมระบบฆ่าเชื�อด้วย UV 2 ชุด 723,300

3. ถังขนาด 3,500  ลิตร 20 ถัง 180,000

4. ปั�มนํ�า 2 แรงม้า 4 ตัว 20,000

5. ก่อสร้างโรงเรือนอนุบาลหอย และบ่อกรองนํ�า ขนาด 5 ตัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝั�งพังงา หมู่ที� 9 ตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

1 แห่ง 884,700

2 โครงการรักษ์อันดามัน 10,842,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,956,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,886,000

1. ก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตยกระดับสําหรับปั�นจักรยานและเดินเท้า กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทาง 1.640 กิโลเมตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะลิบง หมู่ที� 1 ตําบลเกาะลิบง 

อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 เส้นทาง 5,886,000

3 โครงการอนุรักษ์และฟื�นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศในทะเล 5,816,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,816,000

2 อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 11,298,900

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศและผจญภัยฝั�งอันดามัน 11,298,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,298,900

1. ก่อสร้างแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศและผจญภัยฝั�งอันดามัน บริเวณสวนพฤกษาสวรรค์ ตําบล

กระบี�ใหญ่ อําเภอเมืองกระบี� จังหวัดกระบี�

1 แห่ง 9,895,400

2. เครื�องรับส่งวิทยุมือถือ ระบบ VHF/FM กําลังส่ง 5 วัตต์ 5 เครื�อง 60,000

3. ชุดนิรภัยและระบบนิรภัย 53 ชุด 1,343,500

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 46,618,500

1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย 14,964,400

1 โครงการเชื�อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั�งอันดามันแบบบูรณาการ

14,964,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,964,400
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1. ปรับปรุง ตกแต่ง ติดตั�ง ห้องศูนย์ควบคุมและสั�งการกลาง (Command Room)  ขนาด

กว้าง 9.80 เมตร ยาว 11.80 เมตร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ตําบล

ตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 แห่ง 2,058,400

2. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมเชื�อมโยงเครือข่าย 8 สถานีตํารวจ 1 ระบบ 10,231,000

3. ระบบวิเคราะห์อ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ 1 ระบบ 2,675,000

2 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั�นคงของประเทศ 31,654,100

1 โครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื�อมั�นให้กับประชาชนและ

นักท่องเที�ยว

31,654,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,654,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 30,000,000

1. เรือดับเพลิง 1 ลํา 30,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 444,855,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 395,220,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 341,664,000

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 144,830,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 400,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 144,430,800

1. อุปกรณ์สําหรับฐานกิจกรรมผจญภัยในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 3 ชุด 3,000,000

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมสนอ่อนเพื�อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวระดับสากล 

ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 30,579,700

3. ก่อสร้างศูนย์ท่องเที�ยวทางทะเลและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 29,490,000

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพะโคะ ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 5,898,000

5. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ทัณฑสถานเกาะตะรุเตา อ่าวตะโลวาว 

ตําบลปากนํ�า อําเภอละงู จังหวัดสตูล

1 แห่ง 9,830,000

6. ปรับปรุงคฤหาสน์กูเด็นและลานวัฒนธรรมพร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที�ยว 

ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 แห่ง 9,829,100

7. ก่อสร้างเขื�อนกั�นนํ�าบริเวณคลองมําบังทั�งสองฝั�งคลอง (หัว-ท้าย) กว้าง 30.00 เมตร 

ลึก 3.30 เมตร และกว้าง 22.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัด

สตูล

1 แห่ง 14,487,300

8. บูรณะปรับปรุงอาคารมัสยิดกลางประจําจังหวัดปัตตานี และปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ�ง

อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที�ยว ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 11,059,000



454หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

9. จัดสร้างแหล่งท่องเที�ยวเชิงผจญภัย (Pattani Advanture Park) บริเวณสวนสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 9,830,000

10. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดนํ�าเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลสะเตงนอง อําเภอเมืองยะลา จังหวัด

ยะลา

1 แห่ง 6,881,000

11. ปรับปรุงภูมิทัศน์นํ�าตกซีโป เพื�อการท่องเที�ยว ตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 3,930,400

12. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้นกเงือกเพื�อการศึกษาและการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์นํ�าตกพุเสด็จ 

ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 4,197,800

13. ก่อสร้างอาคารประกอบศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ตําบลสุไหงโก -ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด

นราธิวาส

1 แห่ง 2,961,000

14. ปรับปรุงสวนสาธารณะหาดทรายเทียม ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 2,457,500

2 โครงการพัฒนาความเชื�อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน - มาเลเซีย ระยะที� 1 127,790,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 127,790,500

1. ปรับปรุงขยายเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนนราธิวาส -ตากใบ จาก 2 ช่องจราจร 

เป็น 4 ช่องจราจร กว้าง 40.00 เมตร ระยะทาง 1.0225 กิโลเมตร ตําบลบางนาค อําเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง 79,015,500

2. ก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไทยจังโหลน เลียบชายแดนไทย - 

มาเลเซีย กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ตําบลสํานักขาม ถึง ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

1 สายทาง 48,775,000

3 โครงการพัฒนาความเชื�อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน - มาเลเซีย ระยะที� 2 25,558,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 25,558,000

1. ปรับปรุงอาคารที�ทําการด่านบูเก๊ะตา พร้อมติดตั�งระบบเครือข่ายสื�อสาร อําเภอแว้ง จังหวัด

นราธิวาส

1 แห่ง 25,558,000

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 43,484,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 43,484,700

1. ปรับปรุงผิจจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ขนาดพื�นที�ไม่

น้อยกว่า 49,500 ตารางเมตร ตําบลบานา อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 สายทาง 20,875,700

2. ปรับปรุงอาคารสํานักงานบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ตําบลบานา อําเภอเมืองปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 22,609,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 19,700,000

1 โครงการเทศกาลท่องเที�ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 19,700,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 19,700,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 25,924,400

1 โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที�ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,000,000

2 โครงการเพิ�มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้าระดับพรีเมียมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,000,000

3 โครงการสปาฮาลาล 11,924,400
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งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,836,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,088,400

1. ชุดควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสําหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์สปาฮาลาล 1 ชุด 3,711,200

2. ปรับปรุงอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 1,919,700

3. ก่อสร้างอาคารสปาฮาลาล ตําบลท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง 2,457,500

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 7,931,800

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพยางพาราครบวงจร 7,931,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,126,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 805,000

1. อุปกรณ์วัดสภาวะอากาศ (Weather station) 3 เครื�อง 255,000

2. อุปกรณ์ผสมปุ๋ย 4 เครื�อง 550,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 44,635,500

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 44,635,500

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ลุ่มนํ�าปัตตานี)

44,635,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 44,635,500

1. ก่อสร้างคันกั�นนํ�าแม่นํ�าปัตตานี ความยาว 1.000 กิโลเมตร ตําบลท่าสาป 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 แห่ง 18,310,500

2. ปรับปรุงระบบระบายนํ�าคลองพรุนํ�าเย็น ความยาว 4.000  กิโลเมตร ตําบลลําใหม่ อําเภอ

เมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 แห่ง 6,337,500

3. ปรับปรุงระบบระบายนํ�าคลองเขต ความยาว 5.000 กิโลเมตร ตําบลปะกาฮะรัง 

อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 8,775,000

4. ปรับปรุงระบบระบายนํ�าคลองขุด ความยาว 3.000 กิโลเมตร ตําบลปะกาฮะรัง 

อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 5,362,500

5. ปรับปรุงระบบระบายนํ�าคลองบ้านกะมิยอ ความยาว 3.500 กิโลเมตร ตําบลกะมิยอ อําเภอ

เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 5,850,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 418,291,100

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 285,748,800

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 135,636,300

1 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื�อเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวและขนส่งสินค้าการเกษตร สาย

แยกทางหลวงหมายเลข 317 - เขื�อนคีรีธาร

19,295,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,295,300
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1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 317 - เขื�อนคีรี

ธาร จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง

1 สายทาง 19,295,300

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพเส้นทางเชื�อมโยงการค้าและการท่องเที�ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สายบายพาส หมู่ที� 4 ตําบลเทพนิมิต อําเภอโป่งนํ�าร้อน จังหวัดจันทบุรี

14,842,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,842,500

1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ตําบลเทพนิมิต อําเภอโป่งนํ�าร้อน 

จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,842,500

3 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์สู่ประชาคมอาเซียน ก่อสร้างเส้นทางจุด

ผ่านแดนถาวรบ้านแหลม เชื�อมโยงจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง จังหวัดจันทบุรี

17,811,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,811,000

1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมเชื�อมโยงจุด

ผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง อําเภอโป่งนํ�าร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 17,811,000

4 โครงการประตูระบายนํ�าบ้านสระอินทนิน 29,475,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,475,000

1. ก่อสร้างประตูระบายนํ�า ขนาด 2 ช่อง กว้าง 4.50 เมตร สูง 6.00 เมตร หมู่ที� 5 

บ้านสระอินทนิน ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 แห่ง 29,475,000

5 โครงการลาดยางทางหลวงหมายเลข 3405 ระหว่าง กม.16+800 - กม.28+174 (เป็นช่วงๆ) 24,737,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,737,500

1. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ระหว่าง กม.16+800 – กม.28+174 (เป็นช่วงๆ) จังหวัด

จันทบุรี ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร 

พร้อมทําเครื�องหมายจราจรบนผิวทาง ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 24,737,500

6 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งนํ�าท้ายอ่างเก็บนํ�าคลองระโอก ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง

29,475,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,475,000

1. เปลี�ยนท่อส่งนํ�าท้ายอ่างเก็บนํ�าคลองระโอก จากท่อพีวีซีเดิมเป็นท่อเหล็กเหนียว 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 - 600 มิลลิเมตร ระยะทาง 3.703 กิโลเมตร 

ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 แห่ง 29,475,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 90,533,800

1 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที�ยวเกาะหมาก ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 35,081,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 35,081,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่ตํ�ากว่า 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร พร้อมเครื�องหมายจราจรและสิ�งอํานวยความสะดวก 

ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

1 สายทาง 35,081,200

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในพื�นที�

ป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน หมู่ที� 2 หมู่ที� 3 ตําบลห้วงนํ�าขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด

19,931,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,931,400
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ปริมาณ

1. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าในพื�นที�ป่าชายเลน กว้าง 1.60 เมตร ระยะทาง 3.605 กิโลเมตร 

ตําบลห้วงนํ�าขาว อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 แห่ง 19,931,400

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวบริเวณอ่าวอ่างศิลา ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 35,521,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 35,521,200

1. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

พื�นที�ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร

1 แห่ง 35,521,200

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 49,778,700

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที�ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ สีสันตะวันออก 24,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 24,000,000

2 โครงการขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลักกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี 2559 

Eastern Fair 2016

12,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,500,000

3 โครงการมหกรรม OTOP ตะวันออก ของดี 4 ภาค 8,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,000,000

4 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเชื�อมโยงประชาคมอาเซียน 5,278,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,278,700

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 9,800,000

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพชั�นดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 9,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,800,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 31,440,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 31,440,000

1 โครงการสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านแสลงอิฐ จังหวัดตราด 31,440,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 31,440,000

1. ก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า พร้อมท่อส่งนํ�า 1 สาย ความยาวรวม 6.300 กิโลเมตร บ้าน

แสลงอิฐ ตําบลประณีต  อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

1 แห่ง 31,440,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 96,102,300

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 58,767,300

1 โครงการฟื�นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั�งทะเลตะวันออกแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 19,947,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 17,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,947,500

1. ปักไม้ไผ่เพื�อลดกระแสคลื�นและลดเศษสวะ-ขยะมูลฝอยที�เข้าป่าชายเลน 

ระยะทาง 2,500.00 เมตร ตําบลเสม็ด ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 2,947,500

2 โครงการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพื�อเตรียมความ

พร้อมให้กับชุมชนชายฝั�งรองรับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

15,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 15,000,000

3 โครงการพัฒนาและฟื�นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั�งทะเลตะวันออก 8,652,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,652,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,000,000
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ปริมาณ

1. ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 916.00 เมตร หมู่ที� 8

ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 แห่ง 3,000,000

4 โครงการจัดการถิ�นที�อยู่อาศัยและแหล่งอาหารช้างป่าและสัตว์ป่าบริเวณแนวเชื�อมต่อผืนป่า 

Corridor อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

5,167,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,167,000

5 โครงการเมืองสะอาด 10,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,000,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 37,335,000

1 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมทะเล อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 14,737,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 14,737,500

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมทะเล ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ความ

ยาวประมาณ 170.00 เมตร

1 แห่ง 14,737,500

2 โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งทะเล ตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 22,597,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 22,597,500

1. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมทะเล  ตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ความยาวประมาณ 230.00 เมตร

1 แห่ง 22,597,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 460,130,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 455,130,600

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 355,587,700

1 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที�ยวเชื�อมโยงอาเซียน 243,164,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 243,164,400

1. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย นภ. 4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บ้านอูบมูง อําเภอ

โนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,897,900

2. ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคําไฮ - วังสําราญ

 อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหว่างกม .69+000 - กม.71+554 

ระยะทาง 2.554 กิโลเมตร

1 สายทาง 58,640,300

3. ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบ้านหนองบัวเงิน - บ้านหนองควาย ตําบลวังหลวง อําเภอ

เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 6.040 กิโลเมตร

1 สายทาง 24,789,000

4. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื�อมโยงการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข 2026 CS.0100 

ตอนหนองหิ�ง-เหล่าหลวง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง กม .17+900 - กม.19+113 

ระยะทาง 1.213 กิโลเมตร

1 สายทาง 39,507,200

5. ทางจักรยานตอน 1 เส้นทาง เมืองเลย-สนามบิน  สายทาง 201  ตอนควบคุม 0404 ตอน 

ปากปวน - ปากภู จังหวัดเลย ระหว่าง กม.318+536 – กม. 322+036 

(ด้านขวาทาง) ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,753,700
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6. ทางจักรยานตอน 2 เส้นทาง สนามบิน – ปากปวน สายทาง 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน 

 ปากปวน-ปากภู จังหวัดเลย ระหว่าง กม.315+036–  กม.318+536 

(ด้านขวาทาง) ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,739,300

7. พัฒนาทางหลวงเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวอาเซียน สายทาง 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน 

 ปากชม – เชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่าง กม .161+000  – กม. 163+680  ระยะทาง 2.680 

กิโลเมตร

1 สายทาง 31,419,800

8. บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 2195 ตอน นํ�าแคม - ปากคาน  ระหว่าง กม.

18+500 - กม.20+350  จังหวัดเลย ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร

1 สายทาง 15,000,000

9. บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ จังหวัดเลย ระหว่าง 

กม.38+500 - กม.40+325 ระยะทาง 1.825 กิโลเมตร

1 สายทาง 15,000,000

10. ปรับปรุงถนนลาดยาง อด 4058 แยก ทล.2270 - บ้านสันติสุข อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,825,900

11. ปรับปรุงถนนลาดยาง อด 4070 แยก ทล.2313 - ภูฝอยลม อําเภอหนองแสง จังหวัด

อุดรธานี ระยะทาง 2.220 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,825,500

12. ปรับปรุงถนนลาดยาง อด. 5044 แยกทช.อด.4013 - วัดป่าภูก้อน อําเภอนายูง จังหวัด

อุดรธานี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,765,800

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยว 112,423,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,197,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 102,225,600

1. ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศนํ�าตกหินตั�ง ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

และก่อสร้างอาคารเรือนนอน )

1 แห่ง 2,500,000

2. ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศถํ�าสิงห์ ตําบลขอนยูง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

(ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และก่อสร้างเรือนนอน )

1 แห่ง 2,500,000

3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองเลย) หมู่ที� 3 ตําบลปวนพุ อําเภอ

หนองหิน จังหวัดเลย (ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกเข้าแหล่งท่องเที�ยว ปรับปรุงลานจอด

รถศูนย์บริการนักท่องเที�ยว ก่อสร้างห้องนํ�าบริการชาย - หญิง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

ศุนย์บริการนักท่องเที�ยว)

1 แห่ง 1,708,000

4. ขุดลอกคําปลาหลาย บ้านภูพานทอง หมู่ที� 2 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 

จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 118,740 ลูกบาศ์กเมตร เพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวนํ�าตกเฒ่าโต้

1 แห่ง 2,387,400

5. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย แยกทางหลวงหมายเลข 212 - 

บ้านนากั�ง (แก่งอาฮอง) อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,400,000

6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย บก .3009 แยกทางหลวงหมายเลข 

212 - บ้านโนนจําปาทอง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,994,900
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7. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดคําสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชุดโคมส่องถนน ลานให้อาหารปลาบริเวณริมบึงโขลงหลง ทรายถมปรับภูมิทัศน์บริเวณ

ริมบึงโขงหลง)

1 แห่ง 3,116,000

8. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวนํ�าตกถํ�าพระ บ้านถํ�าพระ หมู่ที� 9 ตําบลโสกก่าม อําเภอเซ

กา จังหวัดบึงกาฬ (ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที�ยว ก่อสร้างป้ายสถานที�ท่องเที�ยว 

ก่อสร้างอาคารศาลาพักนักท่องเที�ยวท่าเรือที� 2 และก่อสร้างอาคาร

ร้านค้าแผงลอย)

1 แห่ง 1,319,000

9. ก่อสร้างปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที�ยวนํ�าตกเจ็ดสี ตําบลบ้านต้อง อําเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างห้องนํ�า 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที�ยวบนหินบริเวณนํ�าตก และ

ก่อสร้างต่อเติมสะพานเหล็ก)

1 แห่ง 5,300,300

10. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายแยกทางหลวงหมายเลข 2095-

บ้านคําไผ่ อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 15,000,000

11. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย บก .3004 แยกทางหลวงหมายเลข

 212 - บ้านโนนสะแบง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 15,000,000

12. จัดทําลานวัฒนธรรมเพื�อการท่องเที�ยว อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 25,000,000

13. ปรับปรุงอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยววัดหลวง ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย 

จังหวัดหนองคาย (ก่อสร้างห้องนํ�า บูรณะโบสถ)

1 แห่ง 5,000,000

14. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวพระธาตุบุ ตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย (ก่อสร้างห้องนํ�า ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก )

1 แห่ง 3,000,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 9,500,000

1 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัด 9,500,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 9,500,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 50,042,900

1 โครงการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract farming) 48,138,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,180,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 35,958,300

1. ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ 30,000

2. ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 2 ตู้ 30,000

3. คอมพิวเตอร์ 5 เครื�อง 101,000

4. เครื�องพิมพ์ (Printer) 2 เครื�อง 7,400

5. โต๊ะทํางาน 8 ตัว 40,000

6. ตู้เย็นขนาด 15 คิว 1 เครื�อง 30,000

7. ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี� และชุดขยายเสียง 1 ชุด 100,000

8. เครื�องดูดฝุ่น ขนาด 2,000 วัตต์ 1 เครื�อง 22,000

9. กระดานไวท์บอร์ด 2 อัน 14,000

10. เครื�องอุ่นแผ่นสไลด์ 1 เครื�อง 35,000
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11. อ่างนํ�าควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 30 ลิตร 1 เครื�อง 80,000

12. เครื�องวัดอุณหภูมิ Thermocoupel พร้อม Probe 1 เครื�อง 10,000

13. เครื�อง  Magnetic  Stirrer 1 เครื�อง 40,000

14. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ( Cool cabinet ) 1 เครื�อง 800,000

15. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 5,500 ลิตร 1 ใบ 3,000,000

16. ถังบรรจุไนโตรเจน ขนาด 30 ลิตร 10 ใบ 600,000

17. ถังบรรจุนํ�าเชื�อแช่แข็ง ขนาด 30 ลิตร 10 ใบ 420,000

18. ถังบรรจุนํ�าเชื�อ ขนาด 400 ลิตร 1 ใบ 1,500,000

19. กล้องจุลทรรศน์แบบ Phase Contrast 1 เครื�อง 250,000

20. แท่นอุ่นสไลด์ ( Stage warmer ) ติดตั�งที�ฐานกล้อง 1 เครื�อง 75,000

21. เครื�องช่างสารเคมี 1 เครื�อง 25,000

22. ตู้อบชื�น ( Incubator ) ขนาดกลาง 1 เครื�อง 80,000

23. ตู้อบชื�น ( Incubator ) ขนาดใหญ่ 1 เครื�อง 120,000

24. ตู้อบร้อน ( Hot air Oven ) 1 เครื�อง 100,000

25. ตู้อบแสงอุลตราไวโอเล็ต 1 เครื�อง 50,000

26. เครื�องอบฆ่าเชื�อชนิดความดัน ( Autoclave ) 1 เครื�อง 120,000

27. เครื�องตรวจวัดความเข้มข้นของนํ�าเชื�อ (Spec pro photometer) 1 เครื�อง 800,000

28. เครื�อง Heamocytometer 2 เครื�อง 30,000

29. ชุด Counting Chamber 2 ชุด 50,000

30. เครื�องพิมพ์หลอดนํ�าเชื�อ 1 เครื�อง 1,200,000

31. เครื�องบรรจุและปิดผนึกหลอดนํ�าเชื�ออัตโนมัติ 1 เครื�อง 2,000,000

32. เครื�องแช่แข็งนํ�าเชื�อชนิดตั�งโปรแกรม 1 เครื�อง 2,800,000

33. ชุดช่องคลอดเทียม AV 6 ชุด 51,000

34. ผงอุด IMV 1 ขวด 5,500

35. หวีดูด Filling Nozzle 0.25 ML 1 อัน 5,500

36. แท่นเรียงหลอด  200 ช่อง 5 อัน 30,000

37. ตะแกงเรียงหลอด  200 ช่อง 5 อัน 30,000

38. Tris ขนาด 500 กรัม 1 ขวด 6,000

39. Micropipete 1 อัน 5,000

40. โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ขาว 1 ตัว 700,000

41. โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน แดง 1 ตัว 700,000

42. โคพันธุ์ชาโรเล่ย์ 2 ตัว 1,400,000

43. โคพันธุ์แองกัส 2 ตัว 1,400,000

44. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนํ�าเชื�อ ตําบลบ้านขาว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 5,545,900

45. ก่อสร้างอาคารห้องประชุม ตําบลบ้านขาว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 1,500,000

46. ก่อสร้างอาคารรีดนํ�าเชื�อ ตําบลบ้านขาว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 1,040,000

47. ก่อสร้างอาคารโรงเรือนพ่อพันธุ์โค ตําบลบ้านขาว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 2,200,000

48. ก่อสร้างอาคารเก็บอาหารโค ตําบลบ้านขาว อําเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 1,050,000
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49. ก่อสร้างอาคารโรงเรือนกักกันโรค ตําบลบ้านขาว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 1,040,000

50. ก่อสร้างบ่อฆ่าเชื�อ ตําบลบ้านขาว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 บ่อ 160,000

51. พัฒนาพื�นที�ภายในบริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการนํ�าเชื�อ ตําบลบ้านขาว 

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 แห่ง 4,530,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 1,904,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,904,000

4 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 40,000,000

1 โครงการพัฒนาด่านชายแดนเพื�อรองรับ AEC และเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 40,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 40,000,000

1. ก่อสร้างขยายสะพานมิตรภาพแม่นํ�าเหืองไทย -ลาว ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง 

อําเภอท่าลี� จังหวัดเลย

1 แห่ง 40,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 351,652,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 317,622,400

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 111,745,100

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคําบก หมู่ที� 4 เชื�อมตําบลนํ�าเที�ยง 5,466,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,466,200

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคําบก หมู่ที� 4 ตําบลคําบก 

เชื�อมตําบลนํ�าเที�ยง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 2.220 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,466,200

2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื�นที�เพื�อเชื�อมโยงเส้นทางคมนาคมหลักไปสู่แหล่งท่องเที�ยว

ของกลุ่มจังหวัด

41,566,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 41,566,000

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสายปลาหลาย หมู่ที� 5 ตําบลหนองลาด อําเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.354 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกลาย - บ้านหนองห้าง ตําบลม่วงลาย อําเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.380 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ หมู่ที� 1 

ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.461 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางวัดป่าวิริยะพล - บ้านเต่างอยเหนือ

 หมู่ที� 2 ตําบลเต่างอย อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.455 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนางอย หมู่ที� 4 ตําบลเต่างอย อําเภอ

เต่างอย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.608 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายบ้านโคกสะอาด ตําบลนาตาล 

อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.430 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000
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7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอกุดบาก - บ้านหนองบัวบาน หมู่ที� 3 (สาย สน.อบจ.

 2003) ตําบลหนองบัว อําเภอนิคมนํ�าอูน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.970 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,943,000

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงามท่า หมู่ที� 3 ตําบลบ้านแป้น 

อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.420 กิโลเมตร

1 สายทาง 980,800

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดสุวรรณรัตนารามบ้านอ้อมแก้วน้อย -

อ่างเก็บนํ�าห้วยแสนตอ หมู่ที� 7 ตําบลบ้านโพน อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 

0.580 กิโลเมตร

1 สายทาง 979,600

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้อยขุนไกร หมู่ที� 15 ไปบ้านม่วงคัน 

หมู่ที� 5 ตําบลคําบ่อ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.485 กิโลเมตร

1 สายทาง 2,410,000

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหวาย หมู่ที� 3 ตําบลท่าก้อน 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.293 กิโลเมตร

1 สายทาง 598,400

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าควาย หมู่ที� 7 ตําบลท่าก้อน 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.278 กิโลเมตร

1 สายทาง 559,200

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนค้อ หมู่ที� 1 ตําบลเหล่าโพนค้อ 

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,471,500

14. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงอีบ่าง หมู่ที� 9 ตําบลนาแต้ 

อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,932,600

15. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระแก้ว หมู่ที� 11 ตําบลนาแต้ 

อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,932,600

16. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที� 3 ตําบลนาแต้ 

อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.570 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,383,200

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรักษาดินแดน หมู่ที� 12 ตําบลส่องดาว 

อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,038,000

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาพิทักษ์ บ้านโพนสวาง หมู่ที� 7 ตําบลปทุมวาปี อําเภอ

ส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าวัด - บ้านหนองม่วง หมู่ที� 1 ตําบลปทุมวาปี 

อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.309 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าช้าง - เจริญไพศาล ตําบลดงเหนือ อําเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.674 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,810,000

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสงเปือย หมู่ที� 4 ตําบลไฮหย่อง อําเภอพัง

โคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.295 กิโลเมตร

1 สายทาง 981,000

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสามัคคี หมู่ที� 8 ตําบลต้นผึ�ง อําเภอพัง

โคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร

1 สายทาง 975,100

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที� 7 ตําบลพังโคน 

อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร

1 สายทาง 849,500

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างฟาก หมู่ที� 7 - บ้านกุดนาขาม หมู่ที� 8

ตําบลเจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง  0.575  กิโลเมตร

1 สายทาง 1,765,800
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25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนพัน - บ้านซ่งเต่า ตําบลอุ่มจาน 

อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.465 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,471,500

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดี หมู่ที� 1 ตําบลโพธิไพศาล 

อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.518 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,471,500

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดเรือน้อย หมู่ที� 3 ตําบลนาซอ 

อําเภอวานรนิวาส - บ้านโนนสมบูรณ์ ตําบลนาฮี อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง 0.560 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,471,500

28. ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลาหมัด หมู่ที� 2 และ 

บ้านสามแยกขันอาสา หมู่ที� 6 ตําบลคูสะคาม อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ระยะทาง  0.622 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,470,500

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทรทอง หมู่ที� 17 ตําบลสร้างค้อ - 

บ้านต้อน หมู่ที� 3 ตําบลสร้างค้อ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.720 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,960,000

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูพาน หมู่ที� 15 ตําบลโคกภู - 

บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ที� 10 ตําบลโคกภู อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ระยะทาง  0.339  กิโลเมตร

1 สายทาง 979,000

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงจันทู หมู่ที� 2 ตําบลคําสะอาด 

อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.440 กิโลเมตร

1 สายทาง 979,000

32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านง่อน หมู่ที� 2 ตําบลสว่างแดนดิน 

อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง  0.612 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,304,700

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าวัดภูจ้อก้อ สายแยก ทล .2370 - บ้านห้วยค้อ 13,600,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,600,000

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางทางเข้าวัดภูจ้อก้อ สายแยก ทล .2370 - บ้านห้วยค้อ ตําบล

หนองสูงใต้ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 13,600,000

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 10,925,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,925,500

1. ปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาลใหม่ หมู่ที� 11 

ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 10,925,500

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทล .212 - บ้านบางทรายน้อย 19,510,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,510,000

1. ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทล.212 - บ้านบางทรายน้อย ตําบลป่งขาม 

อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 2.950 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,510,000

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที� 3 เชื�อม 

ตําบลหนองเอี�ยน

1,167,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,167,400

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที� 3 ตําบลหนองเอี�ยน 

อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร

1 สายทาง 1,167,400

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนสวรรค์ - แก่งกะเบา 19,510,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,510,000
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1. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายดอนสวรรค์ - แก่งกระเบา ตําบลป่งขาม อําเภอหว้านใหญ่ 

จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,510,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 58,188,500

1 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดสนุก 39,020,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,020,000

1. ก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั�งแม่นํ�าโขง จากบ้านโคกไก่เซา ตําบลท่าค้อ ถึงบ้านกลาง 

ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 15.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 39,020,000

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่นํ�าโขง (อัฒจันทร์ลานเดิน - วิ�ง กว้าง 7.20 เมตร) 19,168,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,168,500

1. ก่อสร้างอัฒจันทร์ริมแม่นํ�าโขง บริเวณภายในพื�นที�เขตเทศบาลเมืองธาตุพนม 

ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 124.00 เมตร

1 แห่ง 9,338,500

2. ก่อสร้างอัฒจันทร์ริมแม่นํ�าโขง บริเวณภายในพื�นที�เขตเทศบาลเมืองท่าอุเทน 

ตําบลท่าอุเทน อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 320.00 เมตร

1 แห่ง 9,830,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 42,654,900

1 โครงการบริหารจัดการพื�นที�เพื�อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 28,355,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,355,000

1. ขุดลอกหนองบ่อบึก บ้านนาหัวบ่อ ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 542,857 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 18,525,000

2. ก่อสร้างอาคารตลาดกลางสินค้าพร้อมระบบสาธารณูปโภค และลานจอดรถคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโครงการ ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม

1 แห่ง 9,830,000

2 โครงการพัฒนาหนองหารและเชื�อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที�ยวธรรมนิเวศน์เกษตรอินทรีย์กลุ่ม

จังหวัดสนุก

6,650,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,650,000

3 โครงการแสวงหาความร่วมมือการค้า การลงทุนกับประเทศเพื�อนบ้านในอาเซียน และประเทศใน

อนุภูมิภาคลุ่มนํ�าโขงสู่จีนตอนใต้

3,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,800,000

4 โครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื�อการแข่งขันสู่อาเซียน 3,849,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,849,900

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 105,033,900

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื�อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 37,305,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 31,305,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,000,000

1. เครื�องสีข้าว พร้อมชุดแยก ขนาดกําลังผลิต 1 ตันต่อวัน และติดตั�งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 2 เครื�อง 1,320,000

2. เครื�องสีข้าว พร้อมชุดแยก ขนาดกําลังผลิต 2 ตันต่อวัน และติดตั�งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 2 เครื�อง 1,400,000

3. เครื�องสีข้าว พร้อมชุดแยก ขนาดกําลังผลิต 3 ตันต่อวัน และติดตั�งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 เครื�อง 3,020,000



466หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

4. เครื�องสีข้าวกล้อง 4 ลูกยาง 2 เครื�อง 260,000

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื�อคุณภาพสู่อาเซียน 42,170,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 20,866,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 21,304,000

1. เครื�องอัดฟ่อนหญ้า 1 เครื�อง 450,000

2. ถังนํ�าเชื�อแช่แข็ง ขนาดบรรจุ 45 ลิตร 2 ถัง 157,000

3. ถังนํ�าเชื�อแช่แข็ง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร 3 ถัง 150,000

4. ถังเก็บไนโตรเจนเหลวขนาดบรรจุ 35 ลิตร 5 ถัง 340,000

5. แม่โคเนื�อ 100 ตัว 3,000,000

6. ซองบังคับสัตว์ 20 ชุด 1,900,000

7. แท้งค์เก็บสํารองไนโตรเจนเหลว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5,500 ลิตร พร้อมระบบไฟฟ้าและ

การติดตั�ง

2 แท้งค์ 4,000,000

8. อาคารเก็บรักษาหญ้าแห้ง ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2 หลัง 2,460,000

9. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลท่าเรือ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

10. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลเหล่าพัฒนา อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

11. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลท่าบ่อสงคราม อําเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม

1 หลัง 294,900

12. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลโพนสว่าง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

13. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลบ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

14. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลนาหัวบ่อ อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

15. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

16. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

17. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลคําเตย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

18. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลปลาปาก อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

19. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลนางาม อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

20. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลยอดชาด อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

21. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลวังยาง อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

22. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลพิมาน อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

23. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลพุ่มแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

24. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลอุ่มเหม้า อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

25. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลนาถ่อน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

26. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลบ้านแก้ง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

27. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลโนนตาล อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 หลัง 294,900

28. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลหนองญาติ อําเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม

1 หลัง 294,900

29. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

1 หลัง 294,900
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30. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลบ้านโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง 294,900

31. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลดงมอน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง 294,900

32. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลคําฮาอวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง 294,900

33. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลบ้านซ่ง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง 294,900

34. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลป่งขาม อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง 294,900

35. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลบางทรายน้อย อําเภอหว้านใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร

1 หลัง 294,900

36. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลชะโนดน้อย อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง 294,900

37. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลหนองสูงใต้ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง 294,900

38. โกดังเสบียงอาหารหยาบโคเนื�อ ตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง 294,900

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี�ยงปลานิลแปลงเพศเพื�อสร้างฐานรายได้อย่างยั�งยืน 8,370,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,370,900

4 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร (ขุดลอกแหล่งนํ�า) 15,334,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,334,800

1. ขุดลอกหนองเลิงบ่อ บ้านเปือย หมู่ที� 2 ตําบลวังยาง อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 83,840 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

2. ขุดลอกห้วยบักหัน บ้านนาบ่อ หมู่ที� 6 ตําบลปลาโหล อําเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,800 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 487,500

3. ขุดลอกห้วยสันจอด บ้านหนองตาล ตําบลบ้านถ่อน อําเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,400 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 974,000

4. ขุดลอกห้วยหวายตอนบน บ้านดอนแดง หมู่ที� 4 ตําบลท่าก้อน อําเภออากาศอํานวย 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,774,500

5. ขุดลอกหนองท่ม บ้านกุดนํ�าใส หมู่ที� 8 ตําบลนาม่อง อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 2,925,000

6. ขุดลอกหนองสิม หมู่ที� 5 ตําบลมาย อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 33,696 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,560,000

7. ขุดลอกห้วยหูลิง บ้านโพนแพง หมู่ที� 5 ตําบลม่วงไข่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,250 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 136,500

8. ขุดลอกลําห้วยทรายตอนบน บ้านโพนสูง หมู่ที� 10 ตําบลเหล่าโพนค้อ อําเภอโคกศรีสุพรรณ

 จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,340 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,462,500

9. ขุดลอกลํานํ�ายาม บ้านแกดํา หมู่ที� 5 ตําบลเจริญศิลป์  อําเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,026 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,170,000

10. ขุดลอกลําห้วยคําไหล่ บ้านป่าผาง หมู่ที� 7 ตําบลนาตงวัฒนา อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัด

สกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,600 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 944,800

11. ขุดลอกลําห้วยหลัว บ้านเทพนิมิต หมู่ที� 7 ตําบลนาแก้ว อําเภอโพนนาแก้ว 

จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,055 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 975,000

5 โครงการขุดลอกห้วยขาแผ่ (ตอนบน) 1,852,500
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 1,852,500

1. ขุดลอกห้วยขาแผ่ (ตอนบน) หมู่ที� 1 ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,194 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 1,852,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 26,514,100

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 26,514,100

1 โครงการ 9 ขุนเขา 9 แหล่งนํ�า มุกดาหารรักษ์ผืนป่า 26,514,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,623,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 21,891,000

1. ก่อสร้างรั�วแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล จากบริเวณบ้านกกกอก ตําบลกกตูม 

อําเภอดงหลวง ถึงบ้านกกตูม ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ระยะทาง 15.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 2,580,400

2. ก่อสร้างรั�วแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จากบริเวณบ้านภูผาหอม

ตําบลนาสะเม็ง อําเภอดอนตาล ถึงบ้านหนองเม็ก ตําบลป่าไร่ อําเภอดอนตาล 

จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 15.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 2,580,400

3. ก่อสร้างรั�วแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จากบริเวณบ้านเหล่าคราม 

ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร ถึงบ้านสามขัว ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร

1 แห่ง 1,720,200

4. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 5 แห่ง 175,000

5. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 5 แห่ง 175,000

6. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 5 แห่ง 175,000

7. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลบ้านเหล่า อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 5 แห่ง 175,000

8. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 5 แห่ง 175,000

9. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลภูวง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 5 แห่ง 175,000

10. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลคําบก อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 5 แห่ง 175,000

11. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 5 แห่ง 175,000

12. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลบ้านโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 13 แห่ง 455,000

13. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลดงมอน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 8 แห่ง 280,000

14. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลนากอก อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 10 แห่ง 350,000

15. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 6 แห่ง 210,000

16. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลป่าไร่ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 4 แห่ง 140,000

17. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 3 แห่ง 105,000

18. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบกึ�งถาวร ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2 แห่ง 70,000

19. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 150 แห่ง 1,125,000

20. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 100 แห่ง 750,000

21. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 200 แห่ง 1,500,000

22. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลบ้านเหล่า อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 50 แห่ง 375,000
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23. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 50 แห่ง 375,000

24. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลภูวง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 80 แห่ง 600,000

25. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลคําบก อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 120 แห่ง 900,000

26. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

50 แห่ง 375,000

27. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลบ้านโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

200 แห่ง 1,500,000

28. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลดงมอน อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

100 แห่ง 750,000

29. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลนากอก อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 200 แห่ง 1,500,000

30. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 120 แห่ง 900,000

31. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลป่าไร่ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 80 แห่ง 600,000

32. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

60 แห่ง 450,000

33. ก่อสร้างฝายต้นนํ�าแบบผสมผสาน ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

40 แห่ง 300,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 2,515,500

1 เสริมสร้างระบบรักษาความมั�นคงของประเทศ 2,515,500

1 โครงการฝึกอบรมแลกเปลี�ยนอาสาสมัครชายแดน 2,515,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,515,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 403,532,400

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 395,532,400

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 214,960,700

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 95,065,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 95,065,000

1. พัฒนาแก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์

8 แห่ง 27,300,000

2. พัฒนาแก้มลิงอ่างผาขามพร้อมอาคารประกอบ ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 4,875,000

3. พัฒนาแก้มลิงหนองอ้อมแก้วพร้อมอาคารประกอบ ตําบลเขวาไร่ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม

1 แห่ง 5,362,500

4. พัฒนาแก้มลิงหนองไผ่ ดินขุดลอกแหล่งนํ�าไม่น้อยกว่า 389,140 ลูกบาศก์เมตร 

บ้านหนองบัวคู ตําบลหนองไผ่ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1 แห่ง 12,675,000
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5. ก่อสร้างฝายบ้านอุทัยทิศ บ้านหนองตุ ตําบลบัวมาศ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 5,362,500

6. ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ�ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมระบบส่งนํ�าในพื�นที�

จังหวัดกาฬสินธุ์

35 บ่อ 10,080,000

7. ขุดเจาะนํ�าบาดาลขนาด 6 นิ�ว ความลึกไม่ตํ�ากว่า 75 เมตร เพื�อการเกษตรนอกเขต

ชลประทานในพื�นที� จังหวัดร้อยเอ็ด

125 บ่อ 29,410,000

2 โครงการนํ�าบาดาลเพื�อแก้ปัญหาภัยแล้ง 19,570,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,570,700

1. ขุดบ่อบาดาลความลึก 43 - 80 เมตร พร้อมติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแบบจุ่ม ขนาดมอเตอร์ 1.5 

แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม

24 แห่ง 19,570,700

3 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร 65,920,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 65,920,000

1. ปรับปรุงและพัฒนาหนองกุดโง้ง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 196,850 ลูกบาศก์เมตร ตําบล

ลําคลอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 14,625,000

2. พัฒนาแก้มลิงหนองลาดพร้อมอาคารประกอบ ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 9,682,800

3. พัฒนาแก้มลิงหนองเบ็ญพร้อมอาคารประกอบ ตําบลม่วงหวาน อําเภอนํ�าพอง

จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 9,682,800

4. พัฒนาแก้มลิงหนองคูขาดพร้อมอาคารประกอบ ตําบลโคกสง่า อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 2,925,000

5. พัฒนาแหล่งนํ�าทั�งในและนอกเขตชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม 600 บ่อ 10,471,500

6. พัฒนาแก้มลิงหนองแวงสุ่มพร้อมอาคารประกอบ ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

1 แห่ง 9,455,600

7. พัฒนาแก้มลิงอ่างห้วยสายหนังพร้อมอาคารประกอบ ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัด

ขอนแก่น

1 แห่ง 9,077,300

4 โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าและระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ 34,405,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,405,000

1. สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านหนองหล่ม ตําบลเหล่า อําเภอทุ่งเขาหลวง 

จังหวัดร้อยเอ็ด

1 แห่ง 14,745,000

2. สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านสังข์น้อย ตําบลทุ่งกุลา อําเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

1 แห่ง 9,830,000

3. สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านดอนเงิน ตําบลเชียงขวัญ อําเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

1 แห่ง 9,830,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 16,160,000

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื�อการท่องเที�ยว 14,360,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 14,360,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัด 1,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,800,000
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3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 164,411,700

1 โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากล 28,568,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 23,888,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,680,000

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ�ว พร้อมซับเมอร์ส และถังเก็บนํ�าพร้อมอุปกรณ์ 16 บ่อ 4,680,000

2 โครงการพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเพื�อการท่องเที�ยว 8,700,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,700,000

3 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยว 19,320,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,320,000

1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยว ระหว่าง กม .31+250 - กม.32+550 

ขยายจากคันทางเดิม 9.00 เมตร เป็น 21.00 เมตร ตําบลดงสิงห์ อําเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด

1 สายทาง 19,320,000

4 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 88,206,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 32,779,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 55,427,700

1. ตู้เขี�ยเชื�อ 4  ตู้ 100,000

2. เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าเบบใช้ไฟฟ้า 4  เครื�อง 220,000

3. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 6 กล้อง 300,000

4. เครื�องปรับอากาศ  ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื�อง 140,000

5. เครื�องกะเทาะข้าวเปลือก กําลังการผลิต 2.5 ตันต่อชั�วโมง 40 เครื�อง 1,400,000

6. เครื�องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื�อง 100,000

7. ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและขยายเชื�อชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 4 แห่ง 2,800,000

8. ใบมีดดันดิน ขนาด 1,853 x 480 มม. ใบมีดสูง 420 มม. และขุดลึก

ไม่น้อยกว่า 250 มม.

2 ชุด 108,000

9. ผานพรวนขนาดใบ 24 นิ�ว จาน 5 ใบ ความกว้าง 1,525 มม. นํ�าหนัก 380 กิโลกรัม 2 ชุด 92,600

10. โรตารี� (จอบหมุน) ระบบขับเคลื�อนเฟืองเกียร์ อัตรา 1.85:1 ความสูงในการยก 30-45 ซม.

 ความลึกในการปั�นดินเฉลี�ย 10-250 ซม.

2 ชุด 123,000

11. เครื�องอัดฟางข้าวขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ ขับเคลื�อน 47 แรงม้าขึ�นไป ปริมาณฟางที�อัดได้

ต่อวันไม่น้อยกว่า 1,000 ก้อนต่อวัน

2 ชุด 720,000

12. เครื�องคัดคุณภาพข้าวเปลือกพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 3,400,000

13. รถเกี�ยวข้าวขนาดไม่ตํ�ากว่า 95 แรงม้า ถังบรรจุข้าวไม่ตํ�ากว่า 1 ตัน ตะแกรงคัดแยกไม่

น้อยกว่า 2 ชั�น ปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ กระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 3,000 ซีซี 

ระบบขับเคลื�อนเป็นตีนตะขาบ

2 คัน 3,060,000

14. ตู้อบลมร้อนความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร กําลังของเครื�อง 3.0 กิโลวัตต์ แหล่งจ่ายไฟ 220 

โวลต์ 50/60 Hz ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital หน้าจอ LED

1 ตู้ 300,000

15. เครื�องวัดความชื�นเมล็ดพันธุ์ ระบบไฟเลี�ยงด้วยแบตเตอรี� AA(1.5V) 6 ก้อน และ DC 

Adapter 12 VDC จอแสดงผล LCD กราฟฟิก

1 เครื�อง 30,000
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16. เครื�องชั�งมาตรฐานทศนิยม 3 ตําแหน่ง ควบคุมการทํางานด้วยระบบ

ไมโครโปรเซสเซอร์ จอแสดงผลแบบ Backlit and High-contrast Display 

เลือกเปิด-ปิดแสงไฟได้ ชั�งนํ�าหนักได้ไม่ตํ�ากว่า 620 กรัม

1 เครื�อง 20,000

17. เครื�องเป่าแยกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ (seed blower) 1 เครื�อง 75,000

18. เครื�องคัดแยกสิ�งเจือปนตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ (gravity separator) สามารถคัดแยก

สิ�งเจือปนออกมาได้อย่างน้อย 3 ขนาด มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 0.5 แรง 220 โวลต์

1 เครื�อง 100,000

19. เครื�องขัดสีข้าวกล้อง มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/2 แรง 220 โวลต์ ทํางานได้อย่างน้อย 

50 กก./ชม.

1 เครื�อง 55,000

20. ตู้เพาะความงอกเมล็ดพันธุ์ (seed growth chamber) แบบควบคุมสภาพแวดล้อม มีชุด

ควบคุมอุณหภูมิอย่างน้อย 2 ค่าสลับกัน สามารถปรับตั�งแสงสว่างได้ มีชั�นวางในตู้เพาะอย่าง

น้อย 4 ชั�น ปริมาตรภายในตู้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร

1 ตู้ 500,000

21. ชุดเครื�องวัดคุณภาพทางกายภาพความหนืดแป้งอย่างรวดเร็ว (RVA) ใช้กับไฟฟ้า 220 

โวลต์

1 ชุด 450,000

22. เครื�องวัด PH และ EC. meter 1 เครื�อง 30,000

23. ชุดเครื�องวิเคราะห์และแยกสารปนเปื�อนชนิด HPLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 3,600,000

24. เครื�องมือตรวจคุณภาพกายภาพเมล็ดข้าว (S-Rice) NECTEC 1 เครื�อง 500,000

25. ชุดเครื�องตรวจวิเคราะห์และแยกสารปนเปื�อนกลุ่มสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชและคุณภาพ

ความหอมในเมล็ดข้าว ชนิด GCMS พร้อมอุปกรณ์

1 ชุด 4,000,000

26. ชุดเครื�องมือ PCR ตรวจสอบ DNA สําหรับข้าวพันธุ์ปน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 5,500,000

27. เครื�องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว 40 เครื�อง 10,000,000

28. เครื�องเย็บกระสอบแบบมือถือ 40 เครื�อง 1,000,000

29. เครื�องชั�งขนาด 300 กิโลกรัม 40 เครื�อง 400,000

30. เครื�องกะเทาะข้าวเปลือก 1 เครื�อง 50,000

31. เครื�องวัดความชื�นเมล็ดข้าวเปลือก 40 เครื�อง 500,000

32. เครื�องวัดค่า PH และธาตุอาหารในดิน 40 เครื�อง 200,000

33. เครื�อง GPS 45 เครื�อง 1,116,000

34. ตู้เย็น 12 คิวบิกฟุต 8 ตู้ 140,000

35. เครื�องซีลสุญญากาศและถุงแวคั�ม 50 เครื�อง 1,800,000

36. รถฟาร์มแทรกเตอร์ระบบขับเคลื�อน 4 ล้อ เครื�องยนต์ไดเรคอินเจคชั�น ปริมาณกระบอก

สูบไม่ตํ�ากว่า 2,197 ซีซี แรงม้าไม่ตํ�ากว่า 47 แรงม้า

2 คัน 1,212,000

37. ขุดบ่อบาดาลความลึก 43 - 80 เมตร พร้อมติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแบบจุ่ม 

ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม

34 แห่ง 9,686,100

38. โรงสีข้าว สีข้าวเปลือกได้ไม่ตํ�ากว่า 200 กก./ชม. มีตะแกรงโยกข้าวกล้องไม่ตํ�ากว่า 14 ช่อง

 มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 แรงม้า ชุดหินขัดขนาด 18 นิ�ว

2 แห่ง 600,000

39. โรงเรือนเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว พื�นที� 600 ตารางเมตร โครงเหล็ก หลังคาเหล็ก 

สูงอย่างน้อย 3 เมตร พื�นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาอย่างน้อย 15 ซม.

2 แห่ง 600,000

40. ห้องเย็นเก็บตัวอย่างเมล็ด ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิตํ�า 15 องศาเซลเซียส 

ขนาด 2.4 x 2.4 x 2.2 เมตร ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์

1 ห้อง 400,000
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5 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารและพลังงาน 9,616,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,814,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,802,500

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ�ว พร้อมซับเมอร์ส และถังเก็บนํ�าพร้อมอุปกรณ์ 13 บ่อ 3,802,500

6 โครงการจัดงานวันข้าวหอมมะลิโลก 10,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,000,000

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 3,000,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิต 3,000,000

1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื�อรองรับประชาคมอาเซียน 3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 388,534,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 275,118,000

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 40,089,000

1 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางเพื�อเชื�อมโยงการขนส่งและกระจายสินค้า 40,089,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 40,089,000

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนน

สายแยกทางหลวงหมายเลข 2054 ตําบลช่องสามหมอ - แยกทางหลวงหมายเลข 2233 กม. 

ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ

 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,302,200

2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนน

สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 202 ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 

ระยะทาง 2.045 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,534,800

3. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายนครราชสีมา 4033 แยกทางหลวง 2256 - บ้าน

ช่องสําราญ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.040 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,592,000

4. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางทับทิมสยาม 04 ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิว

จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 136,452,200

1 โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 6,835,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,835,900

1. ก่อสร้างรั�วล้อมรอบบริเวณพื�นที�ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู 

ตําบลจันทบเพรช อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาวไม่น้อยกว่า 4.500 กิโลเมตร 

สูง 2.45 เมตร

1 แห่ง 4,865,900
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2. ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณพื�นที�ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตําบลจันทบเพรช 

อําเภอกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือ

 พื�นที�ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี�ยบดอัดแน่น

1 แห่ง 1,970,000

2 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 15,724,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,825,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 2,899,900

1. ติดตั�งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที�ยว ถนนสาย ชย .3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 2159 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

10 ชุด 1,474,500

2. ติดตั�งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที�ยว ถนนสาย ชย. 3006 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 2354 อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

10 ชุด 1,425,400

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อการท่องเที�ยว 113,891,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 113,891,400

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าวัดเสมาธรรมจักร ตําบลเสมา 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.225 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,490,000

2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านมะรุม - บ้านโนนวัด ตําบลพลสงคราม 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 

เมตร ระยะทาง 3.670 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,490,000

3. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเพิก - บ้านธารปราสาท ตําบลหลุมข้าว 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 

เมตร ระยะทาง 2.460 กิโลเมตร

1 สายทาง 7,728,000

4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนน

เชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวในอุทยานแห่งชาติตาดโตน - ป่าปรงพันปี บ้านห้วยผักหนาม - บ้าน

ซับสีทอง ตําบลซับสีทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.00  - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,418,500

5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนน

เชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวในอุทยานแห่งชาติไทรทอง - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 

บ้านสะพานหิน - บ้านสะพานยาว ตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวทาง

กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 1.565 กิโลเมตร

1 สายทาง 5,651,100

6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสายโท 6 ใต้ ตําบลจันทบเพชร -

 บ้านสายโท 12 ใต้ ตําบลสายตะกู อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร .3010 แยกทางหลวงหมายเลข 

219 - บ้านบุ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 3.138 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

8. ปรับปรุงขยายช่องจราจร จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 224

ตอนหนองต้อ - ตาเมียง กิโลเมตร 171+925 - กิโลเมตร 173+345 บ้านสายโท 2 ใต้ 

หมู่ที� 8 ตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ขยายผิวจราจรกว้าง 19.00 เมตร

ระยะทาง 1.420 กิโลเมตร

1 สายทาง 24,150,000
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9. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าวัดเขาศาลา ตําบลจรัส 

อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.000 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 

1.50 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,660,000

10. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านอาคุณ - บ้านกระโพ 

ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 

0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,983,800

3 พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน 2,850,000

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์สู่ภูมิภาคและอาเซียน 2,850,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,850,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 95,726,800

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 35,361,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 27,191,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,670,600

1. เครื�องวัดความชื�นเมล็ดพันธุ์ 51 เครื�อง 612,000

2. เครื�องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 51 เครื�อง 2,805,000

3. เครื�องเย็บกระสอบพลาสติก 51 เครื�อง 612,000

4. เครื�องตรวจสอบคุณภาพข้าว 1 เครื�อง 50,000

5. เครื�องสีข้าวชุมชนขนาด 8 ตัน/วัน 1 เครื�อง 585,000

6. เครื�องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ 3 เครื�อง 150,000

7. เครื�องซิลปากถุง 1 เครื�อง 5,000

8. เครื�องชั�งดิจิตอล ขนาด 200 กิโลกรัม 8 เครื�อง 80,000

9. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ 

รายการ เครื�องสีข้าวกล้องและข้าวขาว

2 เครื�อง 560,000

10. เครื�องชั�งดิจิตอล แบบวางพื�น ขนาด 150 กิโลกรัม 2 เครื�อง 15,000

11. ก่อสร้างอาคารโรงสีข้าว บ้านห้วยไผ่เหนือ หมู่ 11 ตําบลหนองแวง 

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 196,600

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,500,000

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 17,938,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 17,038,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 900,000

1. ก่อสร้างและติดตั�งระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตมัน

สําปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชผลการเกษตร ตําบลช้างทอง 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 900,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื�อและกระบือคุณภาพ 7,210,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,149,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,061,000

1. เครื�องตัดและหั�นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ�ลช็อป 1 เครื�อง 1,000,000
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2. ขุดสระนํ�า บ้านตระงอล หมู่ที� 9 ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตร

2 แห่ง 351,000

3. ติดตั�งถังพักนํ�าสําเร็จรูปสําหรับกระจายนํ�าในแปลงหญ้า บ้านตระงอล หมู่ที� 9 

ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 800,000

4. ก่อสร้างระบบสูบนํ�าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตระงอล หมู่ที� 9 ตําบลนาบัว 

อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2 แห่ง 700,000

5. ก่อสร้างระบบกระจายนํ�าในแปลงหญ้า บ้านตระงอล หมู่ที� 9 ตําบลนาบัว 

อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จํานวน 23 แปลง พื�นที� 845 ไร่ 

ความยาว 5.500 กิโลเมตร

1 แห่ง 1,210,000

4 โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์ 11,578,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 778,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,800,000

1. ก่อสร้างและติดตั�งระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร 

ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,350,000

2. ก่อสร้างและติดตั�งระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร ตําบลจอหอ อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 1,350,000

3. ก่อสร้างและติดตั�งระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร ตําบลบ้านบัว อําเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 1,350,000

4. ก่อสร้างและติดตั�งระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร อําเภอจัตุรัส จังหวัด

ชัยภูมิ

1 แห่ง 1,350,000

5. ก่อสร้างและติดตั�งระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร ตําบลบ้านด่าน 

อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 1,350,000

6. ก่อสร้างและติดตั�งระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร ตําบลโคกกลาง 

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 1,350,000

7. ก่อสร้างและติดตั�งระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร เทศบาล

ตําบลทุ่งศรีชุมพล อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 1,350,000

8. ก่อสร้างและติดตั�งระบบสูบนํ�าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อการเกษตร ตําบลหนองแวง 

อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 1,350,000

5 โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดําริ 4,975,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,975,400

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล 9,409,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,096,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 3,113,000

1. เครื�องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื�อง 132,000

2. เครื�องสกัดสารเข้มข้นจากผลิตภัณฑ์ไหม พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ส่วนควบคุมการฝึกอบรมหรือ

สาธิตการใช้งาน

1 ชุด 500,000

3. เครื�องสกัดสารเข้มข้นจากผลิตภัณฑ์หม่อน พร้อมวัสดุ /อุปกรณ์ส่วนควบคุมการฝึกอบรม

หรือสาธิตการใช้งาน

1 ชุด 500,000
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4. จักรเย็บผ้าติดตั�งมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว 15,000

5. ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื�อการจัดแสดงกิจกรรมวัฒนธรรมไหม สืบสาน

ผลิตภัณฑ์ไหม ณ หมู่ 3 ตําบลบ้านยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขนาดพื�นที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

1 แห่ง 1,966,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 2,200,000

7 โครงการเพิ�มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน 9,251,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,089,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 7,162,000

1. ตู้ไม้บานกระจกแสดงผ้าไหมโบราณ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร 4 หลัง 82,900

2. ชั�นวางของ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 0.05 เมตร 4 หลัง 100,000

3. ตู้โชว์ไม้สัก 2 ชั�น ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 0.50 เมตร 

พร้อมติดตั�งไฟส่องสว่าง

8 หลัง 400,000

4. ตู้ลิ�นชักไม้สักเก็บตัวอย่างผ้าไหม จํานวน 20 ลิ�นชัก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 

ยาว 2.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมติดตั�งไฟส่องสว่าง

12 หลัง 840,000

5. ชุดรับแขกโซฟาไม้เบ็ญจพรรณแบบมีพนักพิง พร้อมโต๊ะกลาง 4 ชุด 160,000

6. ตู้โชว์ไซบอร์ด ขนาดกว้าง 3.05 เมตร ยาว 0.50 เมตร สูง 2.30 เมตร 2 หลัง 100,000

7. ตู้โชว์ไฟกระจก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.46 เมตร สูง 2.00 เมตร 1 หลัง 17,000

8. กี�กระตุก 20 หลัง 150,000

9. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อม หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม 

บ้านหลุ่งประดู่ ตําบลหลุ่งประดู่ อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 491,500

10. ปูกระเบื�องอาคารพิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม บ้านดู่ ตําบลเมืองปัก 

อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื�นที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร

1 แห่ง 67,100

11. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ พร้อมต่อเติมห้องนํ�า หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม บ้าน

พะงาดเหนือพัฒนา ตําบลขามสมบูรณ์ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 488,600

12. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม บ้านแฝก - โนนสําราญ 

ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 216,300

13. ก่อสร้างห้องสุขาบริการนักท่องเที�ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรม

ไหม บ้านธงชัย ตําบลเมืองปัก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 491,500

14. ปรับปรุงโรงเรือนกี�กระตุก หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม บ้านหนองช่องแมว 

ตําบลหันห้วยทราย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื�นที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า 

98 ตารางเมตร

1 แห่ง 196,600

15. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ พร้อมต่อเติมห้องนํ�า หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม บ้านคึม

มะอุ - สวนหม่อน ตําบลหนองหว้า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 491,500

16. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ พร้อมต่อเติมห้องนํ�า หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม 

บ้านกุดนํ�าใส ตําบลไพล อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 491,500

17. ปรับปรุงอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที�ยว หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม 

บ้านหนองตาไก้ หมู่ที� 3 ตําบลหนองกง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 245,700
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18. ปรับปรุงอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม 

บ้านโคกเมือง หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 245,700

19. ก่อสร้างจุดจําหน่ายสินค้าภายในหมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม บ้านสนวนนอก 

หมู่ที� 2 ตําบลสนวน อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

3 แห่ง 294,900

20. ก่อสร้างจุดจําหน่ายสินค้าภายในหมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม ชุมชนถนนสายยาว 

ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 แห่ง 294,900

21. ก่อสร้างฝ้าเพดานยิปซั�มฉาบเรียบ หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม บ้านดู่ 

ตําบลเมืองปัก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื�นที�ไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร

1 แห่ง 67,600

22. ปรับปรุงอาคารจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการผลิตไหมนครชัยบุรินทร์ (4 จังหวัด) 

หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม บ้านเขว้า หมู่ที� 1 ตําบลบ้านเขว้า อําเภอบ้านเขว้า 

จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 491,500

23. ปรับปรุงอาคารจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการผลิตไหมนครชัยบุรินทร์ (4 จังหวัด) 

หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม บ้านหัน หมู่ที� 5 ตําบลบ้านหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ

1 แห่ง 491,500

24. ปรับปรุงอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที�ยว หมู่บ้านท่องเที�ยววัฒนธรรมไหม 

บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที� 4 ตําบลหนองกง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 245,700

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 81,529,500

1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ�า 81,529,500

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการเกษตร 81,529,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 81,529,500

1. ก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านโนนสวรรค์ ตําบลยางสว่าง 

อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 13,954,000

2. ก่อสร้างแก้มลิงหนองโนนดอกรัก ตําบลนาหนองไผ่ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 557,500 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 19,500,000

3. ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ�า ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าท่าช้างคล้อง พร้อมอาคาร

ประกอบ บ้านพีพวย ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 5,850,000

4. ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ�า ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยหาด พร้อมอาคารประกอบ 

บ้านวังชมภู ตําบลดงกลาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 4,875,000

5. ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ�า ขุดลอกหนองห้วยหินแตก พร้อมอาคารประกอบ 

บ้านซับพระไวย์ หมู่ที� 6 ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 4,875,000

6. ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานนีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านโนนสวรรค์ 

ตําบลยางสว่าง อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

0 300,500

7. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าบ้านหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่ ตําบลหนองไผ่ อําเภอ

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 7,800,000

8. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าบ้านหนองเขื�อง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเขื�อง 

ตําบลกุดตุ้ม อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 1,950,000

9. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าฝายนํ�าล้นบ้านนาสีนวล พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาสีนวล 

ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 2,925,000
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10. ก่อสร้างระบบส่งนํ�าฝายบ้านสําราญ พร้อมอาคารประกอบ บ้านสําราญ ตําบลศรีสําราญ 

อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 4,875,000

11. ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ�า ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยไผ่ใต้ พร้อมอาคาร

ประกอบ บ้านไผ่ใต้ ตําบลหนองแวง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 4,875,000

12. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยลึก พร้อมอาคารประกอบ บริเวณแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ

ภูเขาไฟ บ้านโคกเมือง ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,750,000

ผลผลิต:การรักษาความมั�นคงและความสงบ 26,887,000

1 เสริมสร้างระบบรักษาความมั�นคงของประเทศ 26,887,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัยเพิ�มความเชื�อมั�นแก่นักท่องเที�ยวเพื�อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

26,887,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,887,000

1. ติดตั�งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

5 จุด 2,511,000

2. ติดตั�งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้ปราสาทหินพิมาย อําเภอพิ

มาย จังหวัดนครราชสีมา

8 จุด 2,999,000

3. ติดตั�งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้วัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อ

คูณ) อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

5 จุด 2,796,000

4. ติดตั�งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้เมืองเสมาวัดเสมา อําเภอ

สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

5 จุด 2,747,000

5. ติดตั�งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้บ้านด่านเกวียน 

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

5 จุด 2,747,000

6. ติดตั�งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้บ้านธารปราสาท อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

5 จุด 3,101,000

7. ติดตั�งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้ปราสาทหินพนมวัน ตําบล

จอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

5 จุด 3,200,000

8. ติดตั�งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสั�งการระบบ

โทรทัศน์วงจรปิด บริเวณถนนด้านหน้าแหล่งท่องเที�ยวช่วงถนนสาย บุรีรัมย์ - สุรินทร์ ตําบลอิ

สาณ และช่วงถนนสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ตําบลเสม็ด - ตําบลอิสาณ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

8 จุด 6,786,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 405,036,900

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 400,036,900

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 207,267,300

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 207,267,300
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 207,267,300

1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริ (อุทยานบึงบัว) 

อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 29,575,000

2. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยว อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ท้องที� ตําบลโคกสะอาด 

อําเภอนํ�าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 3,817,600

3. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยว อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี

1 แห่ง 4,000,000

4. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยววนอุทยานนํ�าตกผาหลวง หมู่บ้านนาเลิน ตําบลนาเลิน 

อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 8,378,500

5. ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที� 2) ตําบลก่อเอ้ 

อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 19,913,100

6. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวหาดชมดาว (แก่งหินงาม) หมู่บ้านโนนตาล ตําบลนาตาล 

อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 12,766,300

7. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวหาดนางเหงาและศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ตําบลดูน 

อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 3,962,000

8. ก่อสร้างศาลากลางนํ�าหนองใหญ่ไพรบึง 1 ชุด 2 หลัง ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตําบลไพรบึง 

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 3,940,000

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวัดล้านขวด ปริมาณพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1929 ตาราง

เมตร ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 2,452,500

10. บูรณะซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทตาเล็ง หมู่ที�1 ตําบลปราสาท 

อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 6,000,000

11. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวห้วยตามาย หมู่ที� 2 บ้านตูมน้อย ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 5,000,000

12. ปรับปรุงผังบริเวณและพัฒนาสิ�งอํานวยความสะดวกพื�นฐานบริเวณผามออีแดง พร้อมทั�ง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที�ทําการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ

เกษ

1 แห่ง 3,000,000

13. ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสังข์เป็นแหล่งท่องเที�ยว ตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยุห์

จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง 11,991,700

14. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวอาคารพญานาค ตําบลลําทวน อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 29,650,000

15. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวลําทวนฝั�งซ้าย ตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 24,908,500

16. พัฒนาแหล่งท่องเที�ยว วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ�ง ตําบลสร้างนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ

 จังหวัดอํานาจเจริญ (ระยะที�3)

1 แห่ง 24,847,500

17. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง  4.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร และ

ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณแก่งกะเลา เพื�อรองรับการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ ในอุทยานแห่งชาติ

ภูจองนายอย ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง 9,297,100

18. พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที�ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตําบลห้วยไผ่ 

อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 3,767,500
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2 พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน 8,504,500

1 โครงการเพิ�มศักยภาพด้านการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื�อนบ้าน 8,504,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,504,500

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 184,265,100

1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ�าเพื�อการเกษตร 58,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 58,500,000

1. ขุดลอกห้วยโพง หมู่บ้านทุ่งเศรษฐกิจ ตําบลส้มผ่อ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 220,679 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 9,750,000

2. ก่อสร้างระบบเก็บกักนํ�าและระบบกระจายนํ�า หมู่บ้านโนนงาม ตําบลโนนงาม

อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญขุดลอกงานดิน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 128,100 

ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 29,250,000

3. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยซัน ตําบลโพนข่า อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 586,480 ลูกบาศก์เมตร

1 แห่ง 19,500,000

2 โครงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื�อมโยงการท่องเที�ยวในกลุ่มจังหวัด 49,117,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 49,117,300

1. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื�อมโยงการท่องเที�ยวในกลุ่มจังหวัด ทางหลวงหมายเลข    23 

ตอนควบคุม 0502 ตอนเขื�องใน-อุบลราชธานี กม.272+125 - กม.274+157     (เป็นช่วงๆ)

กว้างข้างละ 7.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต 

กว้างข้างละ  1.00 - 2.50 เมตร

1 สายทาง 49,117,300

3 โครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิ 7,355,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,355,500

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 20,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,600,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 17,200,000

1. เครื�องสีข้าวกล้องขนาดใหญ่ 16 เครื�อง 4,000,000

2. เครื�องผนึกสูญญากาศขนาดใหญ่ 16 เครื�อง 960,000

3. เครื�องบดแป้งสแตนเลส 16 เครื�อง 1,040,000

4. โรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า 16 หลัง 11,200,000

5 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ 30,247,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 22,200,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,047,800

1. เครื�องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว 28 เครื�อง 1,256,500

2. เครื�องเย็บกระสอบแบบมือถือ 80 เครื�อง 2,000,000

3. เครื�องชั�งขนาด 300 กก. 5 เครื�อง 800,000

4. ตู้เขี�ยเชื�อขนาด 60 x 120-60 cm. พร้อมขาตั�งหลอดไฟส่องสว่างและหลอดฆ่าเชื�อ 5 ตู้ 675,000

5. ตู้นึ�งฆ่าเชื�ออบไอนํ�า แบบใช้ไฟฟ้า ขนาด 24 ลิตร 4 ตู้ 620,000

6. เครื�องปรับอากาศ 4 เครื�อง 88,000

7. เครื�องปรับอากาศ 4 เครื�อง 112,000
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8. ตู้เย็นขนาดไม่ตํ�ากว่า 13 คิว 4 ตู้ 128,000

9. กล้องจุลทรรศน์ 8 กล้อง 280,000

10. ตู้แช่เย็น 4 ตู้ 110,000

11. เครื�องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์)พร้อมจอ 1 เครื�อง 50,000

12. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 15 ตู้ 97,500

13. ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 15 นิ�ว แบบเคลื�อนที�ไมค์ลอย 1 ตู้ 30,800

14. ก่อสร้างอาคารผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ ขนาด 4x8 เมตร พร้อมห้องนํ�า 4 แห่ง 1,800,000

6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื�อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื�อนบ้าน 18,244,500

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 18,244,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 359,420,700

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 297,600,200

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 9,114,200

1 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างเมืองพื�นฐานและบริการสาธารณะรองรับการพัฒนาอย่างยั�งยืน 9,114,200

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 9,114,200

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 144,811,500

1 โครงการยกระดับแหล่งท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 24,480,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 24,480,100

2 โครงการจัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมตลาดท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดทั�งในและต่างประเทศ 55,870,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 55,870,600

3 โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื�อการท่องเที�ยว 55,580,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 55,580,800

4 โครงการพัฒนาการท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดรองรับ AEC 8,880,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,880,000

3 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 22,317,200

1 โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาล้านนา (Lanna Creative Learning Hub) 22,317,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 20,417,200

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 1,900,000

4 พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 121,357,300

1 โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื�อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการ

ท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากล

33,731,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 33,731,400

2 โครงการยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ�ม 26,516,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 20,388,800

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 6,127,500
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3 โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 8,025,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,025,000

4 โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล 29,739,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 29,739,400

5 โครงการพัฒนาความเชื�อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื�อเพิ�มศักยภาพ

 และการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

5,388,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 5,388,200

6 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที�มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด 17,957,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 17,957,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 56,820,500

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 56,820,500

1 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัด 24,085,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 24,085,700

2 โครงการ Green City 32,734,800

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,206,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,528,800

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพื�นที�มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลําพูนเขตเมืองเก่า 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1 แห่ง 19,528,800

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 401,106,300

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 195,707,600

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 18,484,400

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยวและเชื�อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที�ยว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มอนุภาค GMS และประชาคมอาเซียน(AC)

18,484,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 11,666,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 6,818,100

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลร่องฟอง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 300,000

2. ก่อสร้างทําลานวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้านการท่องเที�ยว ตําบลร่องฟอง อําเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่

1 แห่ง 350,000

3. ก่อสร้างทําป้ายหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลร่องฟอง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 418,100

4. ก่อสร้างป้ายสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลร่องฟอง อําเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่

1 แห่ง 150,000

5. ปรับปรุงศูนย์กลางการแสดงและจําหน่ายสินค้า ตําบลร่องฟอง อําเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่

1 แห่ง 500,000
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6. ก่อสร้างทําลานวัฒรธรรมประเพณีหมู่บ้านการท่องเที�ยว ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง 350,000

7. ก่อสร้างทําป้ายหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง 400,000

8. ก่อสร้างป้ายสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน

1 แห่ง 150,000

9. ปรับปรุงศูนย์กลางการแสดงและจําหน่ายสินค้า ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง 500,000

10. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลบ้านตุ่ม อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 300,000

11. ก่อสร้างทําลานวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้านการท่องเที�ยว ตําบลบ้านตุ่ม 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 350,000

12. ก่อสร้างทําป้ายหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลบ้านตุ่ม อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 400,000

13. ก่อสร้างป้ายสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลบ้านตุ่ม อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 150,000

14. ปรับปรุงศูนย์กลางการแสดงและจําหน่ายสินค้า ตําบลบ้านตุ่ม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา

1 แห่ง 500,000

15. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 300,000

16. ก่อสร้างทําลานวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้านการท่องเที�ยว ตําบลบ้านโป่ง 

อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 350,000

17. ก่อสร้างทําป้ายหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 400,000

18. ก่อสร้างป้ายสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 150,000

19. ปรับปรุงศูนย์กลางการแสดงและจําหน่ายสินค้า ตําบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชียงราย

1 แห่ง 500,000

20. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื�อการท่องเที�ยว ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง 300,000

2 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 49,039,200

1 โครงการจัดตั�งศูนย์ขับเคลื�อนเศรษฐกิจ และบริการโลจิสติกส์และ Supply Chain 

กลุ่มล้านนาตะวันออก

37,039,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,040,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,999,200

1. ก่อสร้างจุดเปลี�ยนช่องจราจรด่านชายแดนบ้านฮวก ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 2,158,200

2. ก่อสร้างซุ้มสัญลักษณ์บริเวณด่านสากลห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดน่าน

1 แห่ง 1,500,000

3. ก่อสร้างถังนํ�าที�บริเวณหน้าด่านชายแดนห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

1 แห่ง 406,000



485หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ จํานวน หน่วยนับ

ปริมาณ

4. ก่อสร้างทางเดินบริเวณสองข้างทางแบบมีหลังคา ตําบลห้วยโก๋น 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

1 แห่ง 463,000

5. ปรับปรุงถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 1093 พะเยา - บ้านฮวก ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.310 กิโลเมตร

1 สายทาง 14,715,000

6. ปรับปรุงถนนเส้นทางคมนาคมเพื�อเชื�อมโยงการค้าการลงทุน ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร

1 สายทาง 8,829,000

7. ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าด่านชายแดนสากลห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

1 แห่ง 481,000

8. ปรับภูมิทัศน์ชายแดนไทย - ลาว อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 1,260,000

9. ปรับปรุงบริเวณหน้าด่านชายแดนห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

น่าน

1 แห่ง 5,187,000

2 โครงการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าในกลุ่มจังหวัด /กลุ่มประเทศ GMS และ AEC 12,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 12,000,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 128,184,000

1 โครงการผลิตโคเนื�อคุณภาพ เพื�อการตลาดแบบครบวงจร ยั�งยืน และอาหารปลอดภัย

สู่ครัวโลก

55,680,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 23,515,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 32,164,500

1. คอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที� 1 12 ชุด 276,000

2. เครื�องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network 4 เครื�อง 64,000

3. วัวพันธุ์อเมริกันบราห์มันตัวผู้ อายุ 18 - 36 เดือน 40 ตัว 2,400,000

4. วัวพันธุ์อเมริกันบราห์มันตัวเมีย อายุ 18 - 36 เดือน 160 ตัว 4,800,000

5. เครื�องผสมอาหารแบบแนวตั�ง ขนาด 1,000 กิโลกรัม 1 เครื�อง 45,000

6. เครื�องผสมอาหารแบบแนวนอน ขนาด 200 กิโลกรัม 1 เครื�อง 80,000

7. เครื�องลําเลียงกระสอบแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เครื�อง 20,000

8. เครื�องชั�งแบบคานเลื�อน นํ�าหนักขนาด 500 กิโลกรัม 1 เครื�อง 12,000

9. เครื�องตัดหญ้าอุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์ 2 เครื�อง 160,000

10. เครื�องอัดฟางกําลังผลิตวันละ 800 - 1,500 ก้อน 2 เครื�อง 400,000

11. เครื�องตัดหญ้าสะพายไหล่เครื�องยนต์ 4 จังหวะ 2 เครื�อง 18,000

12. ชุดสปิงเกอร์แบบสายยางม้วน รัศมีไม่น้อยกว่า 10 เมตร 2 ชุด 60,000

13. เครื�องบดอาหารสัตว์ ขนาด 1,000 กิโลกรัม ใช้มอเตอร์ไม่ตํ�ากว่า 15 แรงม้า 

พร้อมตู้ควบคุม มีระบบเกลียวดูดวัตถุดิบ

2 เครื�อง 100,000

14. ก่อสร้างอาคารเก็บอาหารโคเนื�อ ขนาด 20X40 เมตร พร้อมอาคารและหม้อแปลงไฟฟ้า 

ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 4,915,000

15. เครื�องหว่านปุ๋ยคอกอุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์ 2 เครื�อง 70,000

16. กล้องจุลทัศน์ ชนิด 3 ขา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 2 ชุด 490,000

17. ก่อสร้างอาคารคลังอาหารโคขุน ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 983,000

18. ตู้เย็น 16 คิว 1 เครื�อง 25,000
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19. ชุดเครื�องมือฉีดยาสัตว์ 4 ชุด 56,000

20. เครื�องชั�งดิจิตอลทศนิยม 4 ตําแหน่ง ชั�งตํ�าสุดได้ 0.1 กรัม 4 เครื�อง 160,000

21. เครื�องชั�งดิจิตอลทศนิยม 4 ตําแหน่ง ชั�งนํ�าหนักได้ 1 กิโลกรัม 2 เครื�อง 30,000

22. ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ลิตร 2 ถัง 80,000

23. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โรงฆ่าสัตว์ ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 3,500,000

24. ถังเก็บนํ�าเชื�อสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร 6 ชุด 60,000

25. ปรุบปรุงอาคารเรียนรู้และบริเวณศูนย์รวบรวมสินค้า ตําบลดอนศรีชุม 

อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 1,474,500

26. ชุดผสมเทียมภาคสนาม 4 ชุด 90,000

27. ก่อสร้างคลังอาหารสัตว์ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 5,898,000

28. ก่อสร้างคลังอาหารสัตว์ ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง 5,898,000

2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร 52,745,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 52,745,000

1. ก่อสร้างอาคารโรงอบแห้ง (ลําไย) ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 14,745,000

2. ก่อสร้างถังเก็บผลผลิตข้าวโพด ขนาด 1,000 ตัน พร้อมฐานรากไซโลและระบบไฟฟ้าและ

ติดตั�งอุปกรณ์ลําเลียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 9,500,000

3. ก่อสร้างถังเก็บผลผลิตข้าวโพด ขนาด 1,000 ตัน พร้อมฐานรากไซโลและระบบไฟฟ้าและ

ติดตั�งอุปกรณ์ลําเลียง อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 9,500,000

4. ก่อสร้างถังเก็บผลผลิตข้าวโพด ขนาด 1,000 ตัน พร้อมฐานรากไซโลและระบบไฟฟ้าและ

ติดตั�งอุปกรณ์ลําเลียง อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

1 แห่ง 9,500,000

5. ก่อสร้างถังเก็บผลผลิตข้าวโพด ขนาด 1,000 ตัน พร้อมฐานรากไซโลและระบบไฟฟ้าและ

ติดตั�งอุปกรณ์ลําเลียง อําเภอวังชิ�น จังหวัดแพร่

1 แห่ง 9,500,000

3 โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อการส่งออก 19,759,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 373,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,386,000

1. ตะกงปูน ขนาด 50 แผ่น พร้อมแผ่นเสียบ 80 ชุด 1,200,000

2. เก๊ะตากยางแผ่น ขนาด 2.00x2.00x2.00 เมตร 80 ตัว 800,000

3. เครื�องนวดยาง (สําหรับยางตะกงถาด) 10 ชุด 350,000

4. โต๊ะเอนกประสงค์ปูทับด้วยสแตนเลส 30 ตัว 210,000

5. จักรรีดยาง 5 ขอน ขนาด 7 นิ�ว มอเตอร์ 5 แรงม้า 10 ชุด 2,900,000

6. ก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อการส่งออก ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่

1 โรง 1,392,600

7. ก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อการส่งออก ตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา 

จังหวัดน่าน

3 โรง 4,177,800

8. ก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อการส่งออก จังหวัดพะเยา 3 โรง 4,177,800

9. ก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อการส่งออก ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย

3 โรง 4,177,800

ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 71,682,300
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1 สร้างความมั�นคงของชีวิตและสังคม 49,882,300

1 โครงการเพิ�มคุณภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 49,882,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 23,824,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 26,058,000

1. เครื�องจัดหาและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 1 เครื�อง 450,000

2. เครื�องคัดและทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 เครื�อง 750,000

3. จักรเย็บกระสอบด้วยมือและเครื�องชั�งนํ�าหนัก 1 เครื�อง 75,000

4. ชุดเครื�องมือวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ชุด 720,000

5. เครื�องบรรจุถุงสูญญากาศ 1 เครื�อง 90,000

6. คอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที� 1 2 เครื�อง 46,000

7. เครื�องเสียง 1 ชุด 30,000

8. ชุดตรวจวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ชุด 850,000

9. รถโฟล์คลิฟท์สําหรับขนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 คัน 850,000

10. เครื�องชั�งนํ�าหนักผลิตผลการเกษตร 1 เครื�อง 800,000

11. ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ชุด 10,410,000

12. เครื�องซีลสูญญากาศ 1 เครื�อง 240,000

13. เครื�องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา 2 เครื�อง 14,600

14. ก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 983,000

15. ก่อสร้างโรงเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมลานตาก ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 2,793,700

16. ก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 6,955,700

2 ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 21,800,000

1 โครงการพัฒนาส่งเสริม เชื�อมโยง ศิลปวัฒนธรรมล้านาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ�น : สืบ

สานวัฒนธรรมชาติพันธ์

21,800,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 21,800,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 128,716,400

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 96,824,800

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมแบบบูรณาการ 72,302,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 28,338,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 43,964,000

1. ก่อสร้างฝายตาข่ายคลุมหิน จังหวัดแพร่ 300 แห่ง 3,250,000

2. ก่อสร้างฝายกึ�งถาวร จังหวัดแพร่ 80 แห่ง 3,040,000

3. ปรับนาขั�นบันได จังหวัดแพร่ 400 แห่ง 6,000,000

4. ปลูกป่าปรับปรุงระบบนิเวศต้นนํ�า จังหวัดแพร่ 2000 ไร่ 1,720,000

5. เพาะชํากล้าไม้เศรษฐกิจ จังหวัดแพร่ 600000 กล้า 1,891,000

6. ก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จังหวัดแพร่ 300 แห่ง 450,000

7. ปลูกป่าปรับปรุงระบบนิเวศต้นนํ�า จังหวัดแพร่ 3000 ไร่ 2,580,000

8. ปลูกป่าอาหารชุมชน จังหวัดแพร่ 500 ไร่ 2,000,000

9. ก่อสร้างฝายกึ�งถาวร  จังหวัดแพร่ 60 แห่ง 2,128,000
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10. ปลูกพืชเศรษฐกิจท้องถิ�นเพื�อเป็นแนวเขต จังหวัดแพร่ 800 ไร่ 4,000,000

11. เตรียมพื�นที�ปลูกป่าสร้างรายได้ จังหวัดแพร่ 800 ไร่ 3,625,000

12. ก่อสร้างฝายตาข่ายคลุมหิน จังหวัดน่าน 150 แห่ง 1,500,000

13. ปรับนาขั�นบันได จังหวัดน่าน 500 ไร่ 7,500,000

14. ก่อสร้างทําฝายกึ�งถาวร จังหวัดน่าน 60 แห่ง 2,280,000

15. เตรียมพื�นที�ปลูกป่าสร้างรายได้ จังหวัดน่าน 400 ไร่ 2,000,000

2 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื�นที�กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 24,522,200

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 14,924,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,598,000

1. เครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล 1 เครื�อง 21,000

2. เครื�องฉายโปรเจ็คเตอร์ ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื�อง 37,000

3. แนวกันไฟ จังหวัดแพร่ 1619 กิโลเมตร 8,095,000

4. แนวกันไฟ จังหวัดเชียงราย 123 กิโลเมตร 615,000

5. แนวกันไฟ จังหวัดพะเยา 166 กิโลเมตร 830,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 31,891,600

1 โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื�นที�กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2

31,891,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 26,644,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,247,600

1. เครื�องไซเรนแบบมือหมุน 112 เครื�อง 1,344,000

2. เครื�องวัดปริมาณนํ�าฝน 112 เครื�อง 649,600

3. ก่อสร้างสถานีเรียนรู้สาธารณภัยเพิ�มเติมจากระยะที� 1 ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

1 แห่ง 1,966,000

4. ก่อสร้างป้ายประจําโครงการ ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ป้าย 1,288,000

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 424,178,600

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 375,468,100

1 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 190,632,600

1 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวที�สําคัญภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง  1

15,924,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 15,924,600

1. ปรับปรุงเส้นทางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพิ�มจากผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร

เป็น 6.00 เมตร พร้อมขยายสะพาน ระยะทางรวม 2.570 กิโลเมตร อําเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

1 สายทาง 15,924,600
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ปริมาณ

2 โครงการพัฒนาเส้นทางเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติและมรดกโลกอุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

39,120,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,120,000

1. ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่อง จราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน

สวรรคโลก - สุโขทัย ระหว่าง กม.6+500 - 8+000 อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง 39,120,000

3 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยว 34,230,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 34,230,000

1. ปรับปรุงเส้นทางทางหลวงหมายเลข 2302 ตอนควบคุม 0102 ตอนแก้วงอย-บุ่งนํ�าเต้า

ระหว่าง กม.15+675 - กม.21+850 และก่อสร้างรางระบายนํ�าสองข้างทางและติดตั�งอุปกรณ์

อํานวยความปลอดภัย อําเภอหล่มสัก จังหวัเพชรบูรณ์

1 สายทาง 34,230,000

4 โครงการจุดกลับรถ ( U-TURN) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม  0402 

ตอนพิษณุโลก - ร้องโพธ์  กม. 231+461.50

19,660,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,660,000

1. ก่อสร้างจุดกลับรถ (U-TURN) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก

 - ร้องโพธิ� กม. 231+461.50 อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 19,660,000

5 โครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เชื�อมโยงกับ

อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

23,062,700

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,062,700

1. ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านบางนา - บ้านบึงท่ายวน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร ,สายหนองโรง ผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร และสายบ้านหนองลี - 

บ้านคลองกล้วย ผิจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตําบลคอ

รุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

3 แห่ง 23,062,700

6 โครงการพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 19,560,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,560,000

1. ขยายเพิ�มช่องจราจร 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 

ตอนคีรีมาศ-สามแยกแจกันระหว่าง กม.27+295 - กม.28+981 ตําบลเมืองเก่า 

อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง 19,560,000

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแหล่งท่องเที�ยวริมแม่นํ�าปิง 9,585,300

งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,585,300

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ แหล่งท่องเที�ยวริมแม่นํ�าปิง ระยะทาง 3.960 กิโลเมตร อําเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก

1 แห่ง 9,585,300

8 โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที�ยวนํ�าตกทีลอซู อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 29,490,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 29,490,000

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 19.00 กิโลเมตร

อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

1 สายทาง 29,490,000

2 พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน 140,633,600
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1 โครงการส่งเสริมการค้า  การลงทุนและสร้างพันธมิตรการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

ประเทศเครือข่าย

30,059,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 22,224,700

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 7,834,700

2 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยว ทางหลวงหมายเลข 1296 

ตอนท่างาม - โป่งแค

39,120,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 39,120,000

1. ขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอน

ควบคุม 0100 ตอนท่างาม-โป่งแคระหว่าง กม.2+650 - 4+400 พร้อมเกาะกลางถนนแบบเกาะ

สี เส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย อําเภอวัดโบสถ์

จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง 39,120,000

3 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 13,542,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 13,542,000

4 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมการค้าชายแดนบ้านห้วยพร้าว อําเภอนํ�าปาด 33,462,200

งบรายจ่าย : งบลงทุน 33,462,200

1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.650 กิโลเมตร 

อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สายทาง 33,462,200

5 โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมไปจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ บริเวณทางแยกวังผาชัน  

อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

24,450,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,450,000

1. ขยายช่องจราจรเพิ�มเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ระหว่าง กม.248+700 - 

กม.396+557 อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สายทาง 24,450,000

3 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 44,201,900

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 23,446,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,446,800

1. ก่อสร้างถนนลาดยางในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ท้องที�ตําบลหนองแม่นา 

อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจารจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 5.00 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,677,400

2. ซ่อมแซมเส้นทางถนนป่าไม้ลําลองอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ระยะทาง 10.00 กิโลเมตร

ตําบลห้วยมุ่น อําเภอนํ�าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1 สายทาง 1,500,000

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์

1 แห่ง 500,000

4. ก่อสร้างศูนย์บริการการท่องเที�ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 1,769,400

2 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเขตรอยต่อจังหวัด พิษณุโลก - สุโขทัย (โครงการขุดลอกคลองลํา

แตงกวาสาย Z)

4,205,400

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,205,400

1. ขุดลอกคลองลําแตงกวาสาย Z ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 120,500 ลูกบาศก์เมตร อําเภอ

คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย - อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 4,205,400
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3 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเขตรอยต่อจังหวัดพิษณุโลก - สุโขทัย (โครงการขุดลอกคลองลํา

แตงกวาสาย Y)

4,596,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,596,600

1. ขุดลอกคลองลําแตงกวาสาย Y ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 132,000 ลูกบาศก์เมตร พื�นที�

อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย - อําเภบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 4,596,600

4 โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองชะร้ายและเสริมคันคลองเพื�อป้องกันอุทกภัย อ .พิชัย 

จ.อุตรดิตถ์และ จ.สุโขทัย

11,953,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,953,100

1. ขุดลอกแก้มลิงหนองชะร้ายและเสริมคันคลองนํ�าไหล หมู่ที� 9 ปริมาณดินขุด

ไม่น้อยกว่า128,700 ลูกบาศก์เมตร ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

1 แห่ง 11,953,100

ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 43,710,500

1 อนุรักษ์ฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 4,750,000

1 โครงการปลูกป่าประชาอาสา 4,750,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,750,000

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 38,960,500

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเขตรอยต่อจังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย (โครงการพัฒนาแหล่งนํ�า

คลองเหมืองช้างพร้อมอาคารประกอบ )

38,960,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 38,960,500

1. ขุดลอกคลองเหมืองช้างเขตรอยต่อ จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 728,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ

1 แห่ง 38,960,500

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 376,489,500

ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 371,489,500

1 พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 212,863,400

1 โครงการปรับปรุงระบบส่งนํ�าเพื�อการเกษตร (คลองส่งนํ�าสายใหญ่โครงการวังบัว ระยะที� 1) 24,393,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 730,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,663,300

1. ปรับปรุงคลองส่งนํ�าสายใหญ่โครงการวังบัว ระยะที� 1ตําบลพานทอง 

อําเภอไทรทอง ตําบลทุ่งทอง อําเภอทรายทอง จังหวัดกําแพงเพชรและ 

จังหวัดพิจิตร (ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร 

และก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองยาวประมาณ 2 กิโลเมตร)

1 แห่ง 23,663,300

2 โครงการปรับปรุงระบบส่งนํ�าเพื�อการเกษตร (คลองหนองปืนแตก พร้อมอาคารประกอบ

ระยะที� 2)

24,399,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 730,000
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 23,669,300

1. ปรับปรุงคลองหนองปืนแตก ตําบลไทรงาม ตําบลหนองแม่แตง อําเภอไทรงาม 

จังหวัดกําแพงเพชร และตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม ตําบลทุ่งใหญ่ 

ตําบลโพธิ�ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อม

อาคารประกอบระยะที� 2

1 แห่ง 23,669,300

3 โครงการปรับปรุงระบบส่งนํ�าเพื�อการเกษตร (ฝั�งซ้ายวังร่มเกล้า) 36,562,500

งบรายจ่าย : งบลงทุน 36,562,500

1. ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝั�งซ้ายวังร่มเกล้า ตําบลเนินศาลา ตําบลศาลาแดง ตําบลเนินกว้าว 

อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ

1 แห่ง 36,562,500

4 โครงการพัฒนายกระดับเส้นทางการขนส่งทางการเกษตร สายแยก ทล .115 บ้านหนองสะเดา 

ตําบลบ้านนา อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

27,048,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 27,048,000

1. ปรับปรุงเส้นทางสายแยก ทล.115 บ้านหนองสะเดา อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

ผิงทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร

1 สายทาง 27,048,000

5 โครงการพัฒนาและฟื�นฟูดินเพื�อเพิ�มผลผลิตทางการเกษตร 8,999,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 8,999,900

6 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (อ้อยโรงงาน/มันสําปะหลัง) 11,704,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 11,704,100

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที�มีคุณภาพปลอดภัย 4,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 4,000,000

8 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีภายใต้การบริหารจัดการ

พื�นที�เกษตรกรรม

3,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,000,000

9 โครงการพัฒนายกระดับเส้นทางการขนส่งทางการเกษตร สายแยก ทล .225-

บ้านวังก้านเหลือง ตําบลทุ่งทอง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ , ตําบลวังงิ�ว 

อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

19,320,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 19,320,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล .225-

บ้านวังก้านเหลือง ตําบลทุ่งทอง อําภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที� 1) 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร

1 สายทาง 19,320,000

10 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื�อรองรับการเกษตร สายแยก ทล .11-

บ้านไทรงาม ตําบลทุ่งทอง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

10,143,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 10,143,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล .11-บ้านไทรงาม ตําบลทุ่ง

ทอง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.720 กิโลเมตร

1 สายทาง 10,143,000

11 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื�อรองรับการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1 

601 ลําพยนต์-เกษตรชัย

9,306,600
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 9,306,600

1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางหลวงหมายเลข 1 ตอนลําพยนต์-เกษตรชัย 

ช่วง1 ผิวจารจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร ชว่งที� 2 

ผิวจารจรกว้าง 9 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร ระยะทาง 1.232 กิโลเมตร

1 สายทาง 9,306,600

12 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื�อรองรับการเกษตร สายแยก ทล .3456 - 

ตําบลมาบแก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

13,668,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 13,668,900

1. ก่อสร้างเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายแยก ทล .3456 ตําบลไผ่เขียว 

อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี - ตําบลมาบแก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผิว

จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.760 กิโลเมตร

1 สายทาง 13,668,900

13 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื�อรองรับการเกษตร สายแยก ทล .225 -บ้าน

วังก้านเหลือง ตําบลวังงิ�ว อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

20,317,800

งบรายจ่าย : งบลงทุน 20,317,800

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล .225-บ้านวังก้านเหลือง 

ตําบลวังงิ�ว อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 

ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.389 กิโลเมตร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 16.00 เมตร

1 สายทาง 20,317,800

2 พัฒนาการท่องเที�ยวและบริการ 131,324,400

1 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางการขนส่งเพื�อรองรับการเกษตรและการท่องเที�ยว สาย

แยก ทล.1072 เขาชนกัน-บ้านแก่งเกาะใหญ่-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์

28,988,900

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 260,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,728,900

1. ปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สายแยก ทล.1072-

เขาชนกัน-บ.แก่งใหญ่-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

(ช่วงกม.ที� 1)ผิวทางกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

1 สายทาง 28,728,900

2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานและสิ�งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที�ยวอุทยานแห่งชาติ

แม่วงก์

5,685,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน 5,685,600

1. ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณที�ทําการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกําแพงเพชร ระยะทาง 

1 กม.

1 สายทาง 1,569,000

2. ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที�ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์บริเวณที�ทําการอุทยาน 

จังหวัดกําแพงเพชร

1 หลัง 4,116,600

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื�อการท่องเที�ยวสัตว์ป่าเชิงนิเวศน์ห้วยแม่ดี 8,620,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 8,620,000

1. จัดสร้างศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร (ห้วยแม่ด)ี 1 แห่ง 2,500,000

2. จัดสร้างห้องนํ�า-สุขา แยกชาย-หญิง 2 หลัง 1,120,000

3. จัดทําลานกลางเต๊นท์ ขนาด 80 x 40 เมตร  พร้อมระบบส่องสว่าง 1 แห่ง 500,000
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4. จัดสร้างอาคารประกอบเลี�ยงสําหรับนักท่องเที�ยว 1 หลัง 2,000,000

5. จัดสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ (ใช้ในอาคารศูนย์บริการข้อมูล) 1 ระบบ 1,500,000

6. จัดสร้างหอดูสัตว์ป่า 2 หอ 1,000,000

4 โครงการก่อสร้างศูนย์มิตรภาพไทยเวียดนามบ้านดง จังหวัดพิจิตร 14,787,300

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 2,484,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 12,303,300

1. ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์  พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์ ตําบลป่ามะคาบ อําเภอเมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

1 แห่ง 12,303,300

5 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื�อรองรับการเกษตรและการท่องเที�ยว

สายแยก ทล.1072 - เขาชนกัน - บ้านแก่งเกาะใหญ่ - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์

28,987,700

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 225,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 28,762,700

1. ปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สายแยก ทล.1072-เขาชน

กัน-บ้านแก่งใหญ่-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 6.00 

กิโลเมตร

1 สายทาง 28,762,700

6 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื�อรองรับการเกษตรและการท่องเที�ยว 

สาย กพ. 1068 แยก ทล.1 - บ้านท่าไม้แดง

24,601,900

งบรายจ่าย : งบลงทุน 24,601,900

1. ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กพ .1068 แยก ทล.1-บ้านท่าไม้แดง พร้อม

เครื�องหมายจราจรและสิ�งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย 

ระยะทาง 5.710 กิโลเมตร

1 สายทาง 24,601,900

7 โครงการส่งเสริมท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 7,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,000,000

8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

วนอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี

12,653,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 1,200,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 11,453,000

1. โต๊ะประชุมรูปตัวโอ ขนาด 36 ที�นั�ง 1 ชุด 29,500

2. ไมโครโฟนประชุม 17 ตัว พร้อมกล่องควบคุม 1 ชุด 65,000

3. เครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื�อง 22,000

4. เครื�องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์และเครื�องพิมพ์ 2 ชุด 50,000

5. โต๊ะทํางานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี� 1 ชุด 12,000

6. โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี� 5 ชุด 30,000

7. เก้าอี�ประชุมขาเหล็ก ล้อเลื�อน จํานวน 32 ตัว พร้อมเก้าอี�ประธานขาเหล็ก 

ล้อเลื�อน จํานวน 1 ตัว

33 ตัว 56,300

8. ครุภัณฑ์บู๊ทแสดงพระราชวงศ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 1 ชุด 60,000
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9. ครุภัณฑ์โมเดลแผนที�วนอุทยานเขาหลวง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหลวง) แบบตั�งโต๊ะ มาตรา

ส่วน 1:4000

1 ชุด 120,000

10. ครุภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขาหลวง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหลวง) 1 ชุด 80,000

11. ครุภัณฑ์บู๊ทแสดงคุณค่าและความสําคัญของวนอุทยานเขาหลวง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา

หลวง)

1 ชุด 80,000

12. ครุภัณฑ์บู๊ทแสดงสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญของวนอุทยานเขาหลวง 1 ชุด 50,000

13. ครุภัณฑ์บู๊ทแสดงแหล่งท่องเที�ยวข้างเคียงวนอุทยานเขาหลวง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

เขาหลวง)

1 ชุด 50,000

14. ครุภัณฑ์บู๊ทแสดงแหล่งท่องเที�ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 1 ชุด 50,000

15. ครุภัณฑ์บู๊ตแสดงปฏิทินการท่องเที�ยวจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง 2

1 ชุด 50,000

16. ครุภัณฑ์บู๊ทแสดงพันธุ์พืชสมุนไพรที�สําคัญของวนอุทยานเขาหลวง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา

หลวง)

1 ชุด 80,000

17. ครุภัณฑ์ชุดนิทรรศการเคลื�อนที� 1 ชุด 102,200

18. ก่อสร้างห้องนํ�า-ห้องสุขาหญิง แบบ 6 ห้อง พร้อมห้องนํ�าคนพิการ 1 หลัง 560,000

19. ก่อสร้างบ้านพักรับรอง แบบ 1 ห้องนอน 2 หลัง 1,412,000

20. ก่อสร้างบ้านพักรับรอง แบบ 3 ห้องนอน 1 หลัง 1,940,000

21. ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง 1,640,000

22. ก่อสร้างห้องนํ�า-ห้องสุขาชาย แบบ 4 ห้อง พร้อมห้องนํ�าคนพิการ 1 หลัง 560,000

23. ก่อสร้างบ้านพักรับรอง แบบ 2 ห้องนอน 1 หลัง 1,480,000

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีต วนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ความกว้าง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ความยาว 1,200 เมตร

1 สายทาง 2,874,000

3 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 13,509,000

1 โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 7,509,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 3,509,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 4,000,000

1. เครื�องสีข้าวขาวข้าวกล้อง 1 เครื�อง 199,000

2. เครื�องคัดขนาดข้าวสาร 1 เครื�อง 34,000

3. ตู้อบลมร้อนชนิดถาดเรียง 15 ถาด 1 ตู้ 80,000

4. เครื�องวัดความชื�น รุ่นถ้วยตวงชั�ง PM-450 (4502) 1 เครื�อง 22,000

5. เครื�องพิมพ์วันที�ผลิต (ระบบการพิมพ์ 3 แถว) 1 เครื�อง 165,000

6. เครื�องซีลสูญญากาศ 1 เครื�อง 70,000

7. เครื�องซีลรีดสูญญากาศแบบตามทรงวัสดุหรืออุโมงค์ลมร้อนฟิล์มหด กําลังไฟฟ้า 2 เฟส 1 เครื�อง 31,000

8. จักรเย็บกระสอบ ชนิดด้ายเดี�ยว 1 เครื�อง 15,000

9. เครื�องบดผงละเอียด 1 เครื�อง 149,000

10. เครื�องวัดความหวานแบบส่อง (Hand Brix Refractometer) 1 เครื�อง 7,000

11. เครื�องชั�งดิจิตอลขนาดเล็ก 4 ตําแหน่ง 1 เครื�อง 5,000

12. เครื�องสีข้าวขนาด กําลังการผลิต 200 กิโลกรัม/ชั�วโมง แบบหินตั�ง 1 เครื�อง 350,000
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13.  เครื�องซีลสูญญากาศ 3 เครื�อง 210,000

14. เครื�องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง ขนาด 100 กิโลกรัม/วัน 2 เครื�อง 280,000

15. เครื�องชั�งนํ�าหนักแบบตั�งพื�นระบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม 1 เครื�อง 20,000

16. เครื�องสีข้าวแบบ 3 หัว 1 เครื�อง 750,000

17. ชุุดเครื�องซีลสูญญากาศ 1 เครื�อง 70,000

18. เครื�องชั�งดิจิตอล แบบกันนํ�า 30 กิโลกรัม 1 เครื�อง 10,000

19. เครื�องโม่แป้ง 1 เครื�อง 15,000

20. เตาอบแห้ง 1 เครื�อง 38,000

21. เครื�องสกัดนํ�ามันรําข้าว 1 เครื�อง 50,000

22. เครื�องสีข้าวแบบเพิ�มตะแกรงกลม กําลังการผลิต 200 กิโลกรัม/ชั�วโมง 1 เครื�อง 680,000

23. เครื�องสีข้าวกล้อง กําลังการผลิต 200 กิโลกรัม/ชั�วโมง 1 เครื�อง 195,000

24. เครื�องคัดขนาดข้าว กําลังการผลิต150-180 กิโลกรัม/ชั�วโมง 1 เครื�อง 40,000

25. เครื�องเย็บปากกระสอบ ขนาด 5-50 กิโลกรัม 1 เครื�อง 15,000

26. เครื�องขัดมันข้าว 1 เครื�อง 500,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและแบบบูรณาการ 6,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,000,000

4 สร้างโอกาสเพิ�มรายได้ 13,792,700

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และการค้าสินค้าปศุสัตว์ที�ได้มาตรฐาน กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง 2

7,391,100

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 7,391,100

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 6,401,600

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 6,401,600

ผลผลิต:การบริหารจัดการ 5,000,000

1 พัฒนาการบริหารจัดการ 5,000,000

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000



ภาคผนวก 



หลกัเกณฑก์ารพจิารณาจดัสรรงบประมาณรายจา่ยงบลงทนุ

เกณฑท์ ัว่ไป 

1. ครุภณัฑห์รอืสิง่ก่อสรา้งตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 นโยบายความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิและนโยบายของรฐับาล

2. ครุภณัฑห์รอืสิง่ก่อสรา้งตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกจิของส่วนราชการ และมแีผนการใชป้ระโยชนอ์ย่างชดัเจน

3. ครุภณัฑห์รอืสิง่ก่อสรา้งจะตอ้งไมส่รา้งภาระรายจ่ายประจาํเพิม่ขึ้นโดยไมจ่าํเป็น

4. ครุภณัฑห์รอืสิง่ก่อสรา้งทีป่ระสงคข์อรบัการสนบัสนุนตอ้งมกีารจดัทาํรายละเอยีดรายการและแผนปฏบิตังิาน

รวมท ัง้ระบพุื้นทีด่าํเนินการอย่างชดัเจน และพรอ้มดาํเนินการเมือ่ไดร้บังบประมาณ

เกณฑเ์ฉพาะ 

ก. ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

1. ค่าจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิใหพ้จิารณาตามความจาํเป็น สาํหรบัรายการทีม่พีระราชกฤษฎกีาเวนคนืทีด่นิแลว้

หรอืมมีตคิณะรฐัมนตรรีองรบั

2. การก่อสรา้งสิง่ก่อสรา้งเพือ่ทดแทนสิง่ก่อสรา้งเดมิทีเ่สือ่มสภาพ ตอ้งแสดงสภาพการใชง้านของสิง่ก่อสรา้ง

เดมิ ความจาํเป็นทีต่อ้งก่อสรา้งใหมแ่ทนการปรบัปรุงของเดมิ และคาดการณผู์ใ้ชง้าน/ผูใ้ชป้ระโยชน์

ภายหลงัจากการก่อสรา้งเสรจ็สิ้น

3. การก่อสรา้งเพิม่เตมิเพือ่รองรบัปรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึ้น หรอืการปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งเดมิเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏบิตังิานของสว่นราชการ ตอ้งมแีผนการขยายหรอืเพิม่

ปรมิาณกลุม่เป้าหมายหรอืปรมิาณงานอย่างชดัเจน

4. การก่อสรา้งสิง่ก่อสรา้งใหม ่เพือ่รองรบัการปฏบิตังิานใหม ่(ผลผลติใหม/่ภารกจิใหม)่ ทีไ่มเ่คยดาํเนินการ

มาก่อน ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 และนโยบายของ

รฐับาลหรอืมตคิณะรฐัมนตรรีองรบัชดัเจน

5. สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและรายการผูกพนัตามมาตรา 23 ใหต้รวจสอบสถานะใน

ปจัจบุนั และพจิารณาจากผลการดาํเนินงานกบังวดงานตามสญัญา หรอืแผนการใชจ่้ายตามสถานการณ์

จรงิ

6. ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ก่อสรา้ง ตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 และนโยบายของรฐับาล และมคีวามจาํเป็นเร่งด่วน



7. ส่วนราชการมคีวามพรอ้มในการก่อสรา้ง โดยมรีายละเอยีดแบบรูปรายการและประมาณราคา มสีถานที/่

พื้นทีพ่รอ้มทีจ่ะดาํเนินการ รวมท ัง้มกีารตรวจสอบและดาํเนินการตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง

แลว้

8. การก่อสรา้งอาคารทีท่าํการใหมข่องสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ ตอ้งเสนอ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ตรวจแบบประเมนิแลว้

ข. ครุภณัฑ ์

1. การจดัหาครุภณัฑเ์พือ่ทดแทนครุภณัฑท์ีเ่สือ่มสภาพ ตอ้งแสดงสภาพการใชง้านของครุภณัฑเ์ดมิ ความ

จาํเป็นทีต่อ้งจดัหาใหมแ่ทนการซ่อมแซมของเดมิ และคาดการณผู์ใ้ชง้าน/ผูใ้ชป้ระโยชนภ์ายหลงัจากการ

จดัหาเสรจ็สิ้น

2. การปรบัปรุง/พฒันา/ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ดมิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏบิตังิาน

ของสว่นราชการ หรอืการจดัหาครุภณัฑเ์พิม่เตมิเพือ่รองรบัปรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึ้นตอ้งมแีผนการขยาย

หรอืเพิม่ปรมิาณกลุม่เป้าหมายหรอืปรมิาณงานอย่างชดัเจน

3. การจดัหาครุภณัฑเ์พือ่รองรบัการปฏบิตังิานใหม ่(ผลผลติใหม/่ภารกจิใหม)่ ทีไ่มเ่คยดาํเนินการมาก่อน

ตอ้งมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 และนโยบายของรฐับาลหรอืมตคิณะรฐัมนตรี

รองรบัชดัเจน

4. ครุภณัฑท์ีเ่ป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและรายการผูกพนัตามมาตรา 23 ใหต้รวจสอบสถานะในปจัจบุนั

และพจิารณาจากผลการดาํเนินงานกบังวดงานตามสญัญาหรอืแผนการใชจ่้ายตามสถานการณจ์รงิ

5. กรณีการจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่วีงเงนิงบประมาณเกนิ 100 ลา้นบาท ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอรข์องรฐัก่อน

6. ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่การจดัหาหรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์ตอ้งแสดงใหเ้หน็ความจาํเป็นทีต่อ้งมทีีป่รกึษาเพือ่

ประโยชนใ์นการจดัทาํครุภณัฑเ์ฉพาะ ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่

11 และนโยบายของรฐับาล และมคีวามจาํเป็นเร่งด่วน

7. ส่วนราชการมคีวามพรอ้มในการจดัหาครุภณัฑ ์โดยมคุีณลกัษณะเฉพาะ มปีระมาณราคาหรอืผลการสอบ

ราคา และมสีถานที/่พื้นทีพ่รอ้มรองรบัครุภณัฑ ์รวมท ัง้มกีารตรวจสอบและดาํเนินการตามกฎหมายหรอื

ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้


	
	คำนำ

	
	2.งบรายจ่าย

	
	สรุป

	
	2.งบรายจ่าย

	
	รายละเอียด




