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1. สรปุงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

1



งบประมาณ ร้อยละ

รวม 35,674.5222    35,596.2201    100.00%

ส่วนราชการ 33,378.0451    33,304.6767    93.56%

1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,597.8345       1,681.8161       4.72%
2. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2,142.8480       2,402.8411       6.75%
3. กรมควบคุมมลพิษ 615.7239         566.6777         1.59%
4. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 672.7095         678.4930         1.91%
5. กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10,916.2308     11,573.7588     32.51%
6. กรมป่าไม้ 4,604.9445       5,500.6565       15.45%
7. กรมทรัพยากรธรณี 667.6222         653.7443         1.84%
8. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1,396.8465       1,497.3862       4.21%
9. กรมทรัพยากรน  า 7,918.1618       5,755.8583       16.17%
10. กรมทรัพยากรน  าบาดาล 2,845.1234       2,993.4447       8.41%

องค์การมหาชน 342.9386        339.9787        0.96%

1. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 187.2705         186.5858         0.52%
2. องค์การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 155.6681         153.3929         0.43%

รัฐวสิาหกิจ 1,853.5385     1,851.5647     5.20%

1. องค์การสวนสัตว์ 948.3927         946.2170         2.66%
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 237.6997         232.6718         0.65%
3. องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 317.0204         317.0564         0.89%
4. องค์การจดัการน  าเสีย 350.4257         355.6195         1.00%

กองทุน 100.0000        100.0000        0.28%

1. กองทุนส่ิงแวดล้อม 100.0000         100.0000         0.28%

สรปุ งบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ งบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ/องค์การมหาชน 2560
2561
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2. สรปุเปรยีบเทียบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

กรมทรพัยากรน  า กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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หน่วย : บาท

รายการ
งบประมาณ 

2560
งบประมาณ 

2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมทั งสิ น 7,918,161,800  5,755,858,300  

1. งบบคุลากร 756,836,300    758,717,200    สบก.

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 656,924,800    657,481,200    

     1.1.1 เงินเดือน 493,340,700    494,819,700    
            (1) อัตราเดิม 1360 อัตรา 479,335,000     476,313,500     
            (2) เงินประจ าต าแหน่ง 33 อัตรา 4,302,000         3,900,000         
            (3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) 117 อัตรา 904,000           4,477,200         
            (4) เงิน พ.ส.ร. 12 อัตรา 85,700             93,900             
            (5) เงิน ส.ป.พ. 8 อัตรา 108,000           96,000             
            (6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 191 อัตรา 8,329,200         9,318,000         
            (7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 35 อัตรา 42,800             315,100           
            (8) เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษของข้าราชการพลเรือน 
                (พ.ต.ก.) 5 อัตรา

234,000           306,000           

     1.1.2 ค่าจ้างประจ า 163,584,100    162,661,500    
            (1) อัตราเดิม 507 อัตรา 163,574,900     162,628,200     
            (2) เงิน พ.ส.ร. 4 อัตรา 2,200              26,300             
            (3) เงิน ส.ป.พ. 7 อัตรา 7,000              7,000              

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 99,911,500      101,236,000    

     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 99,911,500      101,236,000    
            (1) อัตราเดิม 457 อัตรา 97,751,500       98,480,500       
            (2) อัตราใหม่ 37 อัตรา 2,160,000         2,220,000         
            (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ -                  535,500           

2. งบด าเนินงาน 144,981,600    127,124,500    สบก.

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 124,372,700    107,479,400    

     2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 124,372,700    107,479,400    
            (1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 8,740,100         8,740,100         
            (2) ค่าเช่าบา้น 306 อัตรา 11,340,000       12,036,800       
            (3) เงินค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั นสูงของต าแหน่ง 545,300           -                  
            (4) เงินตอบแทนพเิศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างขั นสูงของต าแหน่ง 30,000             -                  
            (5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 4 อัตรา 1,296,000         1,296,000         
            (6) เงินตอบแทนพเิศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏบิติังานในเขตพื นที่พเิศษ
                9 อัตรา

162,000           144,000           

            (7) ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 14,826,200       14,826,200.00   
            (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 10,085,200       7,745,500         
            (9) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 7,773,900         4,434,100         
            (10) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 9,366,400         5,000,000         
            (11) ค่าเช่าทรัพย์สินอืน่ (เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร) 5,299,200         4,905,100         
            (12) ค่าจ้างเหมาบริการ 17,232,500       17,232,500       
            (13) ค่าจ้างเหมาบคุลากรช่วยปฏบิติังาน 2,475,000         2,475,000         
            (14) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 494 อัตรา 4,113,000         4,446,000         

สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2561
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หน่วย : บาท

รายการ
งบประมาณ 

2560
งบประมาณ 

2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

            (15) วัสดุส านักงาน 11,595,200       11,595,200       
            (16) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 16,836,400       10,746,200       
            (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,998,200         1,198,600         
            (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 658,100           658,100           

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,608,900      19,645,100      

     2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 20,608,900      19,645,100      
            (1) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 5,201,000         4,937,200         
            (2) ค่าไฟฟา้ 10,780,900       10,280,900       
            (3) ค่าน  าประปา 1,272,000         1,172,000         
            (4) ค่าโทรศัพท์ 3,355,000         3,255,000         

3. งบลงทนุ 6,788,136,400  4,619,157,000  

3.1 ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,788,136,400  4,619,157,000  

     3.1.1 ครุภณัฑ์ 65,878,000      71,533,500      
     3.1.1.1 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 65,878,000       19,040,000       
              (1) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
(รวม 22 หน่วย)

30,464,000       19,040,000       สทภ.1-11
              (2) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท 35,414,000       -                  
     3.1.1.2 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง -                  36,750,000       สทภ.1-11
     3.1.1.3 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ -                  9,977,500         สวพ.
     3.1.1.4 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (4 รายการ) 5,766,000         ศสท., สทภ.1-11
     3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,722,258,400  4,547,623,500  
     3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ -                 16,661,700      
              (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
                  ต่ ากว่า 10 ล้านบาท

-                  16,661,700       

     3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 92,240,800      26,141,000      
              (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
                  ต่ ากว่า 10 ล้านบาท

92,240,800       26,141,000       

     3.1.2.3 ค่าส ารวจออกแบบ 110,000,000    110,000,000    
              (1) ค่าส ารวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
                  รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)

110,000,000     110,000,000     สพน., สอน.,
สทภ.1-11

     3.1.2.4 ค่าควบคุมงาน 100,000,000    62,375,000      
              (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 
                  รวม 1 รายการ (รวม 499 หน่วย)

100,000,000     62,375,000       สพน., สอน.,
สทภ.1-11

     3.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน  า 6,420,017,600  4,332,445,800  
              (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน  าที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
                  (รวม 298 หน่วย)

3,874,068,800   2,020,891,400   สทภ.1-11,สพน.,
สอน.

                  (1.1) อนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน  าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
                        พระราชด าริ 3 แหง่

102,608,800     22,972,000       

                  (1.2) อนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน  า 267 แหง่ 3,721,102,700   1,954,152,700   
                  (1.3) บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างด้านแหล่งน  า 22 แหง่ 50,357,300       18,430,300       
                  (1.4) ก่อสร้างด้านแหล่งน  า 1 แหง่ -                  2,940,000         
                  (1.5) ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างด้านแหล่งน  า 5 แหง่ -                  22,396,400       
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หน่วย : บาท

รายการ
งบประมาณ 

2560
งบประมาณ 

2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

              (2) ค่าปรับปรุงแหล่งน  าที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท
                  (รวม 111 หน่วย)

2,390,842,800   2,296,047,300   สทภ.1-11,สพน.,
สอน.

                  (2.1) อนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน  าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
                        พระราชด าริ 2 แหง่

23,964,000       

                  (2.2) อนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน  า 92 แหง่ 1,801,186,200   
                  (2.3) ก่อสร้างด้านแหล่งน  า 6 แหง่ 184,207,500     
                  (2.4) ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างด้านแหล่งน  า 11 แหง่ 286,689,600     
              (3) ค่าปรับปรุงแหล่งน  ารายการผูกพนังบประมาณ (รวม 1 หน่วย) 155,106,000     15,507,100       สอน.

4. งบเงินอุดหนุน  30,591,800      31,715,800      

   เงินอุดหนุนสมทบใหค้ณะกรรมาธิการแม่น  าโขง 30,591,800       31,715,800       สบข.

5. งบรายจ่ายอ่ืน 197,615,700    219,143,800    

5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 7,200,000         7,200,000         สปท., สบข.
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านทรัพยากรน  า 6,786,200         4,986,200         กสส.
5.3 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาประสิทธิภาพองค์กรและบคุลากร 2,614,500         3,383,900         สบก.
5.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามกิจกรรมวันส าคัญด้านทรัพยากรน  า 7,397,500         6,097,500         สสป.
5.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก 75,310,600       75,310,600       สสป.
5.6 ค่าใช้จ่ายในการตรวจก ากับประปาสัมปทาน 1,084,000         1,084,000         สบจ.
5.7 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
     ส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟา้พลังน  าในแม่น  าโขงสายประธาน

6,000,000         4,685,400         สบข.

5.8 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน  า 2,664,400         2,000,000         สวพ.
5.9 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 9,000,000         9,000,000         ศสท.
5.10 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน  า 21,000,000       20,305,600       สบจ., สทภ.1-11
5.11 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน  า การเคล่ือนตัวของตะกอนและตะกอน
      ทอ้งน  าแม่น  าโขงร่วมไทย-ลาว

1,764,300         1,764,300         สวพ.

5.12 ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิก์ารบริหารจัดการน  าของหน่วยงาน 
      ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศ

17,823,200       9,002,300         สกนช.

5.13 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย
      ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 1-11

-                  5,000,000         ศสท.

5.14 ค่าใช้จ่ายในการพฒันา Mobile Application กรมทรัพยากรน  า -                  5,000,000         ศสท.
5.15 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลภมูิสารสนเทศทรัพยากรน  าตามมาตรฐานข้อมูล
      (FGDS)

-                  682,600           ศสท.

5.16 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏบิติัการว่าด้วยการประเมินเปรียบเทยีบและ
      ก าหนดเปา้หมายการด าเนินงานขององค์กรลุ่มน  าอย่างเปน็ระบบ  
      (International Workshop on RBO Performance Benchmarking)

-                  470,000           สปท.

5.17 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน  าทางไกลอัตโนมัติ 
      (Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภยั
      น  าทว่ม-ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา
      แม่น  าโขง (Mekong-HYCOS)

25,000,000       25,000,000       สวพ., ศปว.

5.18 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื นที่ราบเชิงเขา -                  15,207,700       สวพ.
5.19 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ส ารวจออกแบบ และผลกระทบ
      ส่ิงแวดล้อมเบื องต้น (IEE) โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน  าหนองแขนนาง
      อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวัดปราจีนบรีุ

-                  5,000,000         สอน.
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หน่วย : บาท

รายการ
งบประมาณ 

2560
งบประมาณ 

2561
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5.20 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแบบมาตรฐาน โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน  า -                  5,000,000         สอน.
5.21 ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน  าของ MRC สู่
      ประเทศสมาชิก

6,700,000         6,015,300         สบข.

5.22 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน  าของหน่วยงานภาครัฐ -                  1,880,000         สบจ.
5.23 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
      ระบบประปาหมู่บา้น

-                  1,558,400         สบจ.

5.24 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบ ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน  าระบบ
      ผลิตน  าด่ืมในสถานศึกษาตามแผนพฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทรุกันดาร
      ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3,400,000         2,550,000         สทภ.1

5.25 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น  าโขง ครั งที่ 24 -                  960,000           สบข.
      ค่าใช้จ่ายในการเปน็เจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการ
      แม่น  าโขง ครั งที่ 45 และการประชุมประเทศคู่เจรจา (จีนและสหภาพเมียนมาร์)

990,000           -                  สปท.

      ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ Water Demand Management
      among Competing Sectors

2,532,000         -                  สปท.

      ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในสาขา
      ทรัพยากรน  าครั งที่ 1 (The 1st Meeting of Joint Steering Committee 
      on China-Thailand Water Resources Cooperation)

349,000           -                  สปท
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หน่วย : ล้านบาท

ที่ รายการ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561  + เพ่ิม/ - ลด รอ้ยละ

1 งบบุคลากร 756.8363             758.7172             1.8809                 0.25%

2 งบด าเนินงาน 144.9816             127.1245             17.8571-               -12.32%

3 งบลงทุน 6,788.1364           4,619.1570           2,168.9794-           -31.95%

4 งบเงินอุดหนุน 30.5918               31.7158               1.1240                 3.67%

5 งบรายจ่ายอื่น 197.6157             219.1438             21.5281               10.89%

รวมทั งสิ น 7,918.1618          5,755.8583          2,162.3035-          -27.31%

สรปุงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามงบรายจ่าย

กรมทรพัยากรน  า  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบบุคลากร, 
758.7172 , 13.18%

งบด าเนินงาน, 
127.1245 , 2.21%

งบลงทุน,
4,619.1570 , 80.25%

งบเงินอุดหนุน, 
31.7158 , 0.55%

งบรายจ่ายอ่ืน, 
219.1438 , 3.81%

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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127.1245 

4,619.1570 

31.7158 219.1438 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

รวมทั งสิ น 758.7172    127.1245    4,619.1570     31.7158      219.1438    5,755.8583     

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 758.7172    17.9228      -                   -               -               776.6400       

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน  า

758.7172     17.9228       -                    -                -                776.6400        

2. แผนงานพื นฐานด้านการจัดการน  า
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-               109.2017    305.1415       31.7158      134.8309    580.8899       

ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

-                109.2017     114.3362        31.7158       72.5533       327.8070        

ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และบ ารุงรักษาแหล่งน  า

-                -                190.8053        -                -                190.8053        

ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ
พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน  า

-                -                -                    -                62.2776       62.2776          

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า

-               -               4,314.0155     -               84.3129      4,398.3284     

โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนาแหล่งน  าและบริหารจัดการน  า

-                -                4,314.0155      -                -                4,314.0155      

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกองค์กร
บริหารจัดการน  าทุกระดับ

-                -                -                    -                84.3129       84.3129          

สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ
งบรายจ่าย

2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ า
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

580.8899 ล้านบาท (10%)

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
4,398.3284 ล้านบาท (76%)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
776.6400 ล้านบาท (14%)
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3. ผังความเชื่อมโยงนโยบายรฐับาล/ยุทธศาสตรก์ารจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561/ยุทธศาสตร์

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561/
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

กรมทรพัยากรน  า

10



ผังแสดงความเชือ่มโยงนโยบาย / ยทุธศาสตร์ / เปา้หมายการใหบ้ริการกับงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(ข้อ 5.2 : วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน
(เป้าหมายที่ 2 : สร้างความม่ันคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ)

(ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 : ข้อ 2.2 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม)
(ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 : ข้อ 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มข้ึน)

นโยบายความ
ม่ันคงแห่งชาติ 

(พ.ศ.2558 – 2564)   

ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป
(นโยบายที่ 11 : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

วิสัยทัศน์
กระทรวง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล

พันธกิจ
กระทรวง

1) ผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน
2) บูรณาการและการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ
3) เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไกและข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

1)  เป้าหมายแผนงานบูรณาการ : จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าให้มีใช้อย่างเพียงพอ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ าต้นทุนผิวดิน (388 แห่ง)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  (25 ลุ่มน้ า)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลสนบัสนนุการตัดสินใจ (1 ระบบ)

2)  เป้าหมายแผนงานพื้นฐาน : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ าอุปโภคบริโภคเพียงพอมีน้ าต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและมีข้อมูลเตือนภัยด้านน้ าและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า (22 แห่ง)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเคร่ืองมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (15 เร่ือง)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ า (1,546 หมู่บ้าน)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ าท่วม น้ าป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80)

3)  เป้าหมายแผนงานบุคลากรภาครัฐ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

วิสัยทัศน์
กรมทรัพยากรน ้า สังคมมีน ้าใช้ที่ม่ันคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ตัวชี วัด
กรมทรัพยากรน ้า

เป้าหมาย
กรมทรัพยากรน ้า เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

ผลผลิต/โครงการ
กรมทรัพยากรน ้า

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าของแหล่งน ้า
ธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่ง
น ้าที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน
กรมทรัพยากรน ้า

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน
(580.8899 ล้านบาท / ร้อยละ 10)

เฝ้าระวังและเตือนภัย
น ้าท่วมดินถล่ม

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
(4,398.3284 ล้านบาท / ร้อยละ 76)

อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและ
ฟื้นฟูแหล่งน ้า เพื่อเป็นแหล่งน ้า
ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ

การกระจายน ้า เพื่อแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง

องค์กรลุ่มน้ าได้รับการส่งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการน้ าทีส่ าคัญ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสทิธิภาพ และ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า

ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ
พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ า

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า

โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหาร

จัดการน้ า

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไก
องค์กรบริหารจัดการน้ าทุกระดับ

1) จ านวนเครื่องมือและกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 15 เรื่อง

2) เครื่องมือและกลไลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1) จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพ และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
22 แห่ง

2) ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบ ารุงรักษา
แหล่งน้ า 485 ครัวเรือน

1) จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาระบบ
เตือนภัยด้านน้ า 1,546 หมู่บ้าน

2) ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือน
ล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณน์้ าท่วม 
น้ าป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการภาครัฐ

กิจกรรมหลัก
กรมทรัพยากรน ้า

1) จัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

2) พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า

3) พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้าง
พื้นฐานด้านน้ าอุปโภค บริโภคของประเทศ

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านน้ า

5) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

6) การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

1) ปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ า

บริหารทรัพยากรบุคคล 1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า จัดหา
น้ าต้นทุนและบริหารจัดการน้ า

1) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมขององค์กรทุกระดับในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าทุก
ลุ่มน้ า

งบประมาณ
กรมทรัพยากรน ้า

327.8070 ล้านบาท 
(ร้อยละ 6)

190.8053 ล้านบาท 
(ร้อยละ 3)

62.2776 ล้านบาท 
(ร้อยละ 1)

776.6400 ล้านบาท
(ร้อยละ 14)

4,314.0155 ล้านบาท 
(ร้อยละ 75)

84.3129 ล้านบาท 
(ร้อยละ 1)

พันธกิจ
กรมทรัพยากรน ้า

1) จัดท านโยบาย และแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ   
2) ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มน้ า   
3) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ าและพ้ืนที่ชุ่มน้ า   
4) พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล ก าหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ของทุกภา คสว่น ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบน้ าอุปโภคบริโภค

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(776.6400 ล้านบาท / ร้อยละ 14)

1) แหล่งน้ าได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู จ านวน 388 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(แผนงานที่ 5.4 : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า)

(แผนงานที่ 5.7 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) (5.7.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ า))
(แผนงานที่ 5.8 : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (5.8.4 แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้ า))

1) มีแผนการบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ 25 ลุ่มน้ า

2) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ จ านวน 1 ระบบ
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 4.1 แผนงานบคุลากรภาครัฐ

 4.2 แผนงานพื นฐานดา้นการจัดการน  าและสร้างการเตบิโต
      บนคุณภาพชวีิตทีเ่ปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

4. เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
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 งบประมาณรายจา่ย ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย ปี 2561 บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ .ศ. 2560 - 2564

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2560 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

774.3226       794.7176       813.1358       831.7210       

774.3226       794.7176       813.1358       831.7210       

756.8363      776.7768      795.1950      813.7802      

17.4863        17.9408        17.9408        17.9408        

-                -                -                -                

-                -                -                -                

-                -                -                -                

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรน ้า

774,322,600                    

776,640,000                    

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2561

รวมทัง้สิ้น 776.6400        

เงนิงบประมาณ 776.6400        

      - งบบคุลากร 758.7172       

      - งบด าเนินงาน 17.9228         

      - งบเงนิอดุหนุน -                 

      - งบรายจ่ายอืน่ -                 

เงนินอกงบประมาณ -                 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 776,640,000 บาท

1. งบบคุลากร 758,717,200          บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 657,481,200          บาท

1.1.1 เงนิเดือน 494,819,700          บาท

(1) อตัราเดมิ 1360 อตัรา 476,313,500          บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 33 อตัรา 3,900,000             บาท

(3) เงนิเพิม่ค่าวชิา (พ.ค.ว.) 117 อตัรา 4,477,200             บาท

(4) เงนิ พ.ส.ร. 12 อตัรา 93,900                บาท

(5) เงนิ ส.ป.พ. 8 อตัรา 96,000                บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 191 อตัรา 9,318,000             บาท

(7) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 35 อตัรา 315,100               บาท

(8) เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของขา้ราชการพลเรอืน 

    (พ.ต.ก.) 5 อตัรา 306,000               บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 162,661,500          บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) 507 อตัรา 162,628,200          บาท

(2) เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 4 อตัรา 26,300                บาท

(3) เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 7 อตัรา 7,000                  บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 101,236,000          บาท

1.2.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 101,236,000          บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าตอบแทนพนกังานราชการ) 457 อตัรา 98,480,500           บาท

(2) อตัราใหม ่(ค่าตอบแทนพนกังานราชการ) 37 อตัรา 2,220,000             บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพ 535,500               บาท

2. งบด าเนินงาน 17,922,800           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,922,800           บาท

2.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,922,800           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 306 อตัรา 12,036,800           บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 4 อตัรา 1,296,000             บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ

    9 อตัรา 144,000               บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 494 อตัรา 4,446,000             บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

1. มเีครื่องมอืและกลไกสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้

2. ประชาชนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่น า้ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเพิม่ขึ้น จากการพฒันา

   บ ารุงรกัษา และปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพแหลง่น า้เดมิ

3. สามารถลดความสูญเสยีต่อชีวติและทรพัยส์นิของประชาชนในพื้นทีเ่ฝ้าระวงัและพื้นทีเ่สีย่งภยั

   น า้ท่วม น า้ป่าไหลหลากได ้

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรน ้า

สงัคมมนี า้ใชท้ีม่ ัน่คง  มคีวามสมดุลทางธรรมชาตอิย่างย ัง่ยนื

1. จดัท านโยบาย และแผน ส่งเสรมิความร่วมมอื การบรหิารจดัการทรพัยากรน า้แบบบูรณาการ

   อย่างเป็นระบบ ระดบัประเทศและระหว่างประเทศ

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุน และเพิม่ศกัยภาพกระบวนการขบัเคลือ่นองคก์รและเครอืข่ายลุม่น า้

3. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพ และรกัษาสมดุลระบบนิเวศของแหลง่น า้และพื้นทีชุ่่มน า้

4. พฒันาองคค์วามรู ้ระบบขอ้มูล ก าหนดมาตรฐานดา้นบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ และระบบ

   เตอืนภยัแบบบูรณาการ เพือ่ใหเ้กดิการน าไปใชข้องทกุภาคส่วน ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันา

   ระบบน า้อปุโภคบรโิภค

681,045,100        

580,889,900        
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

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

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 681.0451       580.8899       281.8304       281.8304       281.8304       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 681.0451       580.8899       281.8304       281.8304       281.8304       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

1. เกิดกลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

แบบบูรณาการทกุระดบั โดยการมีส่วนรว่ม

จากทกุภาคส่วน

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนเครื่องมอืและ

กลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้

เรื่อง 14 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 372.9235   327.8070   229.6297   229.6297   229.6297   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

2. เพิ่มประสิทธิภาพการกกัเก็บน ้าของแหล่ง

น ้าธรรมชาตแิละปรบัปรุงอาคารสิ่งก่อสรา้ง 

แหล่งน ้าที่มีอยู่เดิมใหใ้ชง้านไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนแหล่งน า้

ทีไ่ดร้บัการพฒันา ปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพ

และบ ารุงรกัษาแหล่งน า้

แหง่ 74 22 -                -                -                

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ครวัเรอืนไดร้บั

ประโยชนจ์ากการพฒันา ปรบัปรุง

เพิม่ประสทิธิภาพ และบ ารุงรกัษาแหล่งน า้

ครวัเรอืน 212 485 -                -                -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 260.3573   190.8053   -             -             -             

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

3. เฝ้าระวงัและเตอืนภยัน ้าทว่มดินถล่ม

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บั

การเพิม่ประสทิธิภาพและบ ารุงรกัษา

ระบบเตอืนภยัดา้นน า้

หมูบ่า้น 1,514 1,546 1,546 1,546 1,546

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ประชาชนไดร้บัขอ้มลู

แจง้เตอืนล่วงหนา้ไดต้รงต่อเหตกุารณ์

น า้ทว่ม น า้ป่าไหลหลาก ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 47.7643     62.2776     52.2007     52.2007     52.2007     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั

16



5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 109.2017        305.1415        31.7158         134.8309        580.8899        

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน ้า

และสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

109.2017        305.1415        31.7158         134.8309        580.8899        

ผลผลติที ่1 : การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการ

บรหิารจดัการทรพัยากรน า้

       109.2017        114.3362          31.7158          72.5533        327.8070

ผลผลติที ่2 : การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพ 

และบ ารุงรกัษาแหล่งน า้

               -          190.8053                -                  -          190.8053

ผลผลติที ่3 : การเพิม่ศกัยภาพระบบพยากรณ์

 และเตอืนภยัดา้นน า้

               -                  -                  -            62.2776          62.2776

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

1. แผนงานพื้นฐาน 580,889,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

580,889,900                        
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

109.2017 114.3362 31.7158  72.5533  327.8070 

8.4584        -              -              4.6854       13.1438      

-               71.5335      -              26.9528      98.4863      

-               -              -              5.1924       5.1924       

-               42.8027      -              16.0401      58.8428      

-               -              -              19.6826      19.6826      

100.7433     -              31.7158      -              132.4591    

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 14

 ( - )

15 15 15 15

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 372.9235     327.8070     229.6297     229.6297     229.6297     

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน ้าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยืน

               580,889,900

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  การเพิ่มศกัยภาพกลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า                327,807,000

เพือ่พฒันากลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ท ัง้ระบบในระดบัประเทศและระดบัลุม่น า้ ประกอบดว้ย

การเสนอแนะนโยบาย  แผน  มาตรการ และตดิตามประเมนิผลการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ ศึกษาวจิยั

และพฒันาวชิาการ ก าหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรน า้และใหค้ าปรกึษาดา้นเทคนิค

วชิาการ พฒันาระบบขอ้มลูและเครอืขา่ยขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัทรพัยากรน า้ การปรบัปรุงกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรน า้ ประสานความร่วมมอืระหวา่งประเทศ รวมท ัง้การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

และพฒันาสมรรถนะบคุลาการดา้นน า้

หน่วย:ลา้นบาท

4. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารและพฒันาสมรรถนะบคุลากรดา้นน า้

5. เพิม่ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีเ่หมาะสม

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้

6. การสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้

หน่วยนับ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัท าขอ้เสนอแนะ นโยบาย  ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์ แผน มาตรการ 

และตดิตามประเมนิผลการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้

2. พฒันาเครื่องมอืและกลไกบรหิารจดัการทรพัยากรน า้

3. พฒันาและสนบัสนุนระบบงานโครงสรา้งพื้นฐานดา้นน า้อปุโภค บรโิภค

ของประเทศ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนกลไกการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน า้

เชงิคุณภาพ : เครื่องมอืและกลไกการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน า้ น าไปใชป้ระโยชนไ์มน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 372.9235     327.8070     229.6297     229.6297     229.6297     

ลา้นบาท 127.4953     109.2017    109.2017    109.2017    109.2017    

ลา้นบาท 158.1188     114.3362    -              -              -              

ลา้นบาท 30.5918      31.7158      32.4155      32.4155      32.4155      

ลา้นบาท 56.7176      72.5533      88.0125      88.0125      88.0125      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอืน่

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การเพิ่มศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า 327,807,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 109,201,700          บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,556,600           บาท

1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,556,600           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 8,740,100             บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 14,826,200           บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,745,500             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,434,100             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000             บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 4,905,100             บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 17,232,500           บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 2,475,000             บาท

(9) วสัดุส านกังาน 11,595,200           บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 10,746,200           บาท

(11) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,198,600             บาท

(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 658,100               บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 19,645,100           บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 3,255,000             บาท

(2) ค่าประปา 1,172,000             บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 10,280,900           บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 4,937,200             บาท

2. งบลงทนุ 114,336,200          บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 114,336,200          บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 71,533,500           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 19,040,000           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 19,040,000           บาท

รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(1.1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่

 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1 

หมูท่ี ่15 ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง 2 คนั 1,904,000             บาท

(1.2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่

 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2 

หมูท่ี ่9 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุ ี1 คนั 952,000               บาท
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(1.3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่

 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3 

หมูท่ี ่14 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 2 คนั 1,904,000             บาท

(1.4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่

 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 2 คนั 1,904,000             บาท

(1.5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่

 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5 

ต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 2 คนั 1,904,000             บาท

(1.6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่

 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ี2 คนั 1,904,000             บาท

(1.7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่

 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7 

ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี2 คนั 1,904,000             บาท

(1.8) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่

 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8 

ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2 คนั 1,904,000             บาท

(1.9) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่

 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 2 คนั 1,904,000             บาท

(1.10) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10 

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 คนั 1,904,000             บาท

(1.11) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  

ต าบลกุดลาด อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 952,000               บาท
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2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,766,000             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,766,000             บาท

รวม 48 รายการ (รวม 253 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 น้ิว) กรมทรพัยากรน า้  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง 480,000               บาท

(1.2) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

กรมทรพัยากรน า้ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

20 เครื่อง 320,000               บาท

(1.3) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

กรมทรพัยากรน า้ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7 เครื่อง 147,000               บาท

(1.4) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ กรมทรพัยากรน า้  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 142,500               บาท

(1.5) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 10 เครื่อง 160,000               บาท

(1.6) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอ

เมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี10 เครื่อง 160,000               บาท

(1.7) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอ

เมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 10 เครื่อง 160,000               บาท

(1.8) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 10 เครื่อง 160,000               บาท

(1.9) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 10 เครื่อง 160,000               บาท

(1.10) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี10 เครื่อง 160,000               บาท

(1.11) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอ

เมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี10 เครื่อง 160,000               บาท
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(1.12) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 5 เครื่อง 80,000                บาท

(1.13) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 10 เครื่อง 160,000               บาท

(1.14) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 10 เครื่อง 160,000               บาท

(1.15) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลกุดลาด อ าเภอ

เมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 10 เครื่อง 160,000               บาท

(1.16) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง

 4 เครื่อง 64,000                บาท

(1.17) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดั

สระบรุ ี4 เครื่อง 64,000                บาท

(1.18) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดั

อุดรธานี 4 เครื่อง 64,000                บาท

(1.19) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 4 เครื่อง 64,000                บาท

(1.20) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา 4 เครื่อง 64,000                บาท

(1.21) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดั

ปราจนีบรุ ี4 เครื่อง 64,000                บาท

(1.22) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี

 4 เครื่อง 64,000                บาท

(1.23) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

1 เครื่อง 16,000                บาท
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(1.24) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั

พษิณุโลก 4 เครื่อง 64,000                บาท

(1.25) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 7 เครื่อง 112,000               บาท

(1.26) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลกุดลาด อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 

จงัหวดัอุบลราชธานี 6 เครื่อง 96,000                บาท

(1.27) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง 3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.28) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบรุ ี

จงัหวดัสระบรุ ี3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.29) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง

อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.30) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.31) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.32) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.33) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอเมอืงราชบรุ ี

จงัหวดัราชบรุ ี3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.34) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.35) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 3 เครื่อง 63,000                บาท
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(1.36) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.37) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลกุดลาด อ าเภอเมอืง

อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 3 เครื่อง 63,000                บาท

(1.38) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบอ่แฮว้ 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 ชุด 142,500               บาท

(1.39) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว 

อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี1 ชุด 142,500               บาท

(1.40) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า 

อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 142,500               บาท

(1.41) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวั

ศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 142,500               บาท

(1.42) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 142,500               บาท

(1.43) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 ชุด 142,500               บาท

(1.44) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ ่

อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 ชุด 142,500               บาท

(1.45) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 142,500               บาท

(1.46) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชุด 142,500               บาท

(1.47) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 142,500               บาท
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(1.48) โปรแกรมลขิสทิธิ์ เพือ่การจดัท าแผนทีแ่ละวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่

ดา้นทรพัยากรน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลกุดลาด 

อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ชุด 142,500               บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 36,750,000           บาท

(1) เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรตี พรอ้มอุปกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครื่อง 1,650,000             บาท

(2) เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรตี พรอ้มอุปกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอเมอืงราชบรุ ี

จงัหวดัราชบรุ ี1 เครื่อง 1,650,000             บาท

(3) เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรตี พรอ้มอุปกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 1,650,000             บาท

(4) เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรตี พรอ้มอุปกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครื่อง 1,650,000             บาท

(5) เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรตี พรอ้มอุปกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลกุดลาด อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 เครื่อง 1,650,000             บาท

(6)  เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอุปกรณ์  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง 1 เครื่อง 4,200,000             บาท

(7)  เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอุปกรณ์  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบรุ ี

จงัหวดัสระบรุ ี1 เครื่อง 4,200,000             บาท

(8) เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอุปกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอุดรธานี 

จงัหวดัอุดรธานี 1 เครื่อง 4,200,000             บาท

(9) เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอุปกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครื่อง 4,200,000             บาท

(10) เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอุปกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 4,200,000             บาท

(11) เครื่องมอืชุดเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอุปกรณ์ทดสอบ  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบรุ ี

จงัหวดัสระบรุ ี1 เครื่อง 1,500,000             บาท
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(12) เครื่องมอืชุดเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอุปกรณ์ทดสอบ  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง 1,500,000             บาท

(13) เครื่องมอืชุดเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอุปกรณ์ทดสอบ  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ี

จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 เครื่อง 1,500,000             บาท

(14) เครื่องมอืชุดเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอุปกรณ์ทดสอบ  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอเมอืงราชบรุ ี

จงัหวดัราชบรุ ี1 เครื่อง 1,500,000             บาท

(15) เครื่องมอืชุดเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอุปกรณ์ทดสอบ  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 1,500,000             บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,977,500             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 797,500               บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(1.1) ตูแ้ช่ตวัอย่างน า้ กรมทรพัยากรน า้  แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ตู ้ 37,500                บาท

(1.2) เครื่องวดัค่าความขุ่นของน า้ กรมทรพัยากรน า้  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 40,000                บาท

(1.3) ตูอ้บลมรอ้น (Hot Air Oven) ขนาด 108 ลติร 

กรมทรพัยากรน า้  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย 90,000                บาท

(1.4) เครื่องวเิคราะหห์าปรมิาณฟลูออไรดใ์นน า้ กรมทรพัยากรน า้  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย 100,000               บาท

(1.5) เตาแผน่ใหค้วามรอ้น (Hot plate) กรมทรพัยากรน า้  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย 40,000                บาท

(1.6) เครื่องลา้งปิเปต กรมทรพัยากรน า้  แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย 10,000                บาท

(1.7) เครื่องวดัคุณภาพน า้แบบหลายตวัแปร สามารถวดัค่า

ออกซเิจนละลายในน า้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า 

ค่าความเค็ม และค่าปรมิาณสารละลายในน า้ กรมทรพัยากรน า้  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 390,000               บาท

(1.8) ตูดู้ดความชื้นอตัโนมตั ิ(auto desiccator) กรมทรพัยากรน า้

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ตู ้ 40,000                บาท

(1.9) เครื่องอดัอากาศ กรมทรพัยากรน า้  แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 50,000                บาท
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(2) เครื่องวเิคราะหธ์าตปุรมิาณนอ้ย (ICP-MS) กรมทรพัยากรน า้  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 9,180,000             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,802,700           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,661,700           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 16,661,700           บาท

(1.1) ก่อสรา้งอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3

 (3 หลงั)  บา้นพรสวรรค ์ ต าบลหนองนาค า  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั

อุดรธานี 1 แหง่ 4,257,000             บาท

(1.2) ก่อสรา้งอาคารส านกังานชัน้เดยีว  หมูท่ี ่4  ต าบลหว้ยไผ ่ 

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 1,188,000             บาท

(1.3) ก่อสรา้งอาคารบา้นพกัอาศยั 2 ชัน้ แบบ 5 ครอบครวั  หมูท่ี ่4

  ต าบลหว้ยไผ ่ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 3,712,500             บาท

(1.4) ก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั ส านกังานลุม่น า้บางปะกงและ

ส านกังานส่วนอุทกวทิยา  พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ  บา้นไผเ่สวก 

 ต าบลบางแกว้  อ าเภอเมอืง   จงัหวดัฉะเชิงเทรา  1 แหง่ 7,504,200             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,141,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 26,141,000           บาท

(1.1) ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนภายในส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  

ต าบลบอ่แฮว้  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัล  าปาง 1 แหง่ 2,300,000             บาท

(1.2) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ พรอ้มถนน คสล.

และรัว้ภายในบรเิวณศูนยส์ ารวจอุทกวทิยาที ่12 (เชียงแสน)  ต าบล

เวยีง  อ าเภอเชียงแสน  จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 2,524,000             บาท

(1.3) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ศูนยส์ ารวจอุทก

วทิยาที ่13 (เชียงใหม)่  ต าบลสนัโป่ง   อ าเภอแมร่มิ  จงัหวดั

เชียงใหม ่1 แหง่ 1,810,000             บาท

(1.4) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ศูนยส์ ารวจอุทก

วทิยาที ่5 (เชียงราย)  ต าบลรมิกก  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงราย

1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.5) ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการศูนยส์ ารวจอุทกวทิยาที ่9 

(อุดรธานี) ระดบั 3-4  (เรอืนแถว 2 ชัน้  4  หอ้ง   2 หลงั)  บา้น

พรสวรรค ์ ต าบลหนองนาค า  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.6) ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส่วนบรหิารจดัการน า้ ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น 

1 แหง่ 1,380,000             บาท
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(1.7) ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการและส านกังานส่วนอุทกวทิยา

พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ  หมูท่ี ่3  ต าบลเสมด็เหนือ  อ าเภอ

บางคลา้   จงัหวดัฉะเชิงเทรา  1 แหง่ 3,277,000             บาท

(1.8) ปรบัปรุงอาคารส านกังานส่วนประสานและบรหิารจดัการลุม่น า้

ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก  พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ  หมูท่ี ่1 ต าบล

มะขาม  อ าเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบรุ ี 1 แหง่ 2,450,000             บาท

(1.9) ปรบัปรุงอาคารทดสอบวสัดุและโรงซ่อมยานพาหนะ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10 เลขที ่3/8 หมูท่ี ่3 ต าบลวดัประดู่

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 2,000,000             บาท

(1.10) ปรบัปรุงป้อมยาม ร ัว้ ป้าย และภูมทิศัน ์ส านกังาน

ทรพัยากรน า้ภาค 10 เลขที ่394  หมูท่ี ่4  ต าบลมะขามเตี้ย  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 3,200,000             บาท

(1.11) ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (ระดบั 3-5 และ ระดบั 5-6)

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10 เลขที ่394  หมูท่ี ่4  ต าบล

มะขามเตี้ย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 4,500,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 31,715,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,715,800           บาท

1) เงนิอุดหนุนสมทบใหค้ณะกรรมาธิการแมน่ า้โขง 31,715,800           บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 72,553,300           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 19,000,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย 

กรมทรพัยากรน า้  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,000,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันา Mobile Application กรมทรพัยากรน า้ 

1 รายการ 5,000,000             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารและจดัการระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1-11 รายการ 5,000,000             บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 10,000,000           บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 10,000,000           บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสม ส ารวจออกแบบ และ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE) โครงการอนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่ง

น า้หนองแขนนาง อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 รายการ 5,000,000             บาท

(1.2) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงแบบมาตรฐาน โครงการอนุรกัษฟ้ื์นฟู

แหล่งน า้ กรมทรพัยากรน า้  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 5,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 7,200,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธด์า้นทรพัยากรน า้ 4,986,200             บาท
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5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธิภาพองคก์รและบคุลากร 6 หลกัสูตร 3,383,900             บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามกิจกรรมวนัส าคญัดา้นทรพัยากรน า้ 1 รายการ 6,097,500             บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการตรวจก ากบัประปาสมัปทาน  1 รายการ 1,084,000             บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มขา้มพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ในแมน่ า้โขง

สายประธาน 1 เรื่อง 4,685,400             บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรน า้ 1 เรื่อง 2,000,000             บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการนิเทศตดิตามผลบ ารุงรกัษาและตรวจสอบคุณภาพน า้ระบบ

ผลติน า้ดืม่ในสถานศึกษาตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ตาม

พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี1 รายการ 2,550,000             บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการถ่ายโอนภารกิจหลกัการบรหิารจดัการลุม่น า้ของ MRC 

สู่ประเทศสมาชิก 1 เรื่อง 6,015,300             บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาขอ้มลูภูมสิารสนเทศทรพัยากรน า้ตามมาตรฐานขอ้มลู 

(FGDS) 1 รายการ 682,600               บาท

13) ค่าใชจ่้ายในการประชุมเชิงปฏบิตักิารดว้ยการประเมนิเปรยีบเทยีบและ

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานขององคก์รลุม่น า้อย่างเป็นระบบ 

(International Workshop on RBO Performance Benchmarking) 

1 รายการ 470,000               บาท

14) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าร่างหลกัเกณฑแ์นวทางการประเมนิมาตรฐานคุณภาพ

ระบบประปาหมูบ่า้น 1 รายการ 1,558,400             บาท

15) ค่าใชจ่้ายในการประชุมคณะมนตรคีณะกรรมาธิการแมน่ า้โขง ครัง้ที ่24 

1 รายการ 960,000               บาท

16) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและตดิตามการประหยดัน า้ของหน่วยงานภาครฐั 

1 รายการ 1,880,000             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-           190.8053 -          -          190.8053 

-              190.8053    -              -              190.8053    

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 74

( 31 )

22 -              -              -              

ครวัเรือน 212

 ( 144 )

485 -              -              -              

ลา้นบาท 260.3573     190.8053     -              -              -               

ลา้นบาท 260.3573     190.8053     -              -              -               

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท 260.3573    190.8053    -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอืน่

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนแหลง่น า้ทีไ่ดร้บัการพฒันา ปรบัปรุง

เพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้

เชงิคุณภาพ : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันา 

ปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  การปรบัปรุงเพิ่มประสทิธิภาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น ้า              190,805,300

- เพือ่ปรบัปรุงบ ารุงรกัษาแหลง่น า้และแหลง่น า้ธรรมชาต ิ จดัท าขอ้ก าหนดในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู

  และบ ารุงรกัษา เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกัน า้และปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งและแหลง่น า้เดมิ

  ใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

- เพือ่ส ารวจออกแบบโครงการพฒันาและอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหลง่น า้ เพือ่ใหไ้ดแ้บบแปลนพรอ้มประมาณราคา

  ค่าก่อสรา้งทีเ่หมาะสม ประหยดั ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการในดา้นวศิวกรรม

- ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของการก่อสรา้งและควบคุมการก่อสรา้งใหถู้กตอ้งตามรูปแบบ 

  ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑต่์างๆ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบ ารุงรกัษาแหล่งน ้า 190,805,300 บาท

1. งบลงทนุ 190,805,300          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 190,805,300          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 190,805,300          บาท

1.1.1.1 ค่าส ารวจออกแบบ 110,000,000          บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 110,000,000          บาท

รวม 12 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)

(1.1) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

กรมทรพัยากรน า้ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

11 แหง่ 5,500,000             บาท

(1.2) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง 104 แหง่ 11,000,000           บาท

(1.3)  ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบรุ ี

จงัหวดัสระบรุ ี98 แหง่ 10,300,000           บาท

(1.4)  ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง

อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 100 แหง่ 10,500,000           บาท

(1.5) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 120 แหง่ 12,800,000           บาท

(1.6) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 100 แหง่ 10,500,000           บาท

(1.7) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี96 แหง่ 10,100,000           บาท

(1.8) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอเมอืงราชบรุ ี

จงัหวดัราชบรุ ี102 แหง่ 10,800,000           บาท

(1.9) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 45 แหง่ 4,800,000             บาท
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(1.10) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 55 แหง่ 5,800,000             บาท

(1.11) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 53 แหง่ 5,600,000             บาท

(1.12) ค่าส ารวจออกแบบ ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลกุดลาด อ าเภอเมอืง

อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 116 แหง่ 12,300,000           บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 62,375,000           บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 62,375,000           บาท

รวม 11 รายการ (รวม 499 หน่วย)

(1.1) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

กรมทรพัยากรน า้ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

24 แหง่ 12,673,400           บาท

(1.2) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง 43 แหง่ 5,499,000             บาท

(1.3) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบรุ ี

จงัหวดัสระบรุ ี58 แหง่ 5,592,600             บาท

(1.4) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง

อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 33 แหง่ 4,375,800             บาท

(1.5) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 77 แหง่ 6,224,400             บาท

(1.6) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 63 แหง่ 7,277,400             บาท

(1.7) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี22 แหง่ 2,340,000             บาท

(1.8) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอเมอืงราชบรุ ี

จงัหวดัราชบรุ ี37 แหง่ 3,276,000             บาท
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(1.9) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 34 แหง่ 3,205,800             บาท

(1.10) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 48 แหง่ 5,475,600             บาท

(1.11) ค่าควบคุมงาน ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลกุดลาด อ าเภอเมอืง

อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 60 แหง่ 6,435,000             บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ 18,430,300           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 18,430,300           บาท

รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(1.1) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้คลองใหญ่ บา้นหว้ยน า้ใส ต าบล

วงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร 1 แหง่ 1,500,000             บาท

(1.2) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้หว้ยแมต่า๊ก บา้นสนัสลกี ต าบลเมง็ราย 

อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 150,000               บาท

(1.3) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้เวยีงหวาย บา้นเวยีงหวาย ต าบลเมง็ราย 

อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 580,000               บาท

(1.4) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้หว้ยแมต่า๊ก 1  บา้นเมง็ราย ต าบล

เมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 570,000               บาท

(1.5) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้หว้ยแมต่า๊ก 2  บา้นสนัตธิรรม ต าบล

เมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 220,000               บาท

(1.6) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้หว้ยแมเ่ลยีบ บา้นสนัสามคัค ีต าบล

แมเ่ปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 834,000               บาท

(1.7) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้หว้ยเคยีน บา้นสนัโคง้ ต าบลไมย้า

อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 300,000               บาท

(1.8) บ ารุงรกัษาฝายใตท้อ่เหลีย่ม บา้นหว้ยกา้ง ต าบลไมย้า อ าเภอ

พญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 890,000               บาท

(1.9) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้เขื่อนผาก บา้นน า้แพร่ ต าบลน า้แพร่ 

อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 1,550,000             บาท

(1.10) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้ทุง่ตน้ลาน บา้นป่าหา้ ต าบลโหล่งขอด 

อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 940,000               บาท

(1.11) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้วดัทุง่หา่ง บา้นหลวง ต าบลโหล่งขอด 

อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 1,030,000             บาท

(1.12) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้แมปิ่ง บา้นทบัเดือ่ ต าบลอนิทขลิ 

อ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 1,900,000             บาท
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(1.13) บ ารุงรกัษาอ่างเก็บน า้บา้นสหกรณ์ 3  บา้นสหกรณ์ ต าบล

สหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 880,000               บาท

(1.14) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้ออนหลวย บา้นหวัฝาย ต าบลออนเหนือ

 อ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 1,920,000             บาท

(1.15) บ ารุงรกัษาอ่างเก็บน า้บา้นสหกรณ์ 2  บา้นสหกรณ์ ต าบล

สหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 350,000               บาท

(1.16) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้หว้ยแมท่อ้ บา้นหว้ยน่ึง ต าบลแมท่อ้ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก 1 แหง่ 1,830,000             บาท

(1.17) บ ารุงรกัษาแหล่งน า้บา้นโนนทอง ต าบลวงักระทะ อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 1,200,000             บาท

(1.18) บ ารุงรกัษาอ่างเก็บน า้บงึหูกวาง (บงึบอน)  บา้นหูกวาง 

หมูท่ี ่2  ต าบลหูกวาง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 107,300               บาท

(1.19) บ ารุงรกัษาอ่างเก็บน า้บงึเขาดนิ บา้นมอญใต ้หมูท่ี ่12,13  

ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 82,000                บาท

(1.20) บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้บา้นหว้ยใหญ่ บา้นหว้ยใหญ่ หมูท่ี ่10  

ต าบลสรอ้ยละคร อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 635,500               บาท

(1.21) บ ารุงรกัษาแหล่งน า้ปากปลากัง้-ร่องปลาซวย 

บา้นโนนหนองกอย หมูท่ี ่8,หนองกกนอ้ย หมูท่ี ่9 ต าบลบวัหุง่ 

อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 600,000               บาท

(1.22) บ ารุงรกัษาระบบส่งน า้ฝายหว้ยแมต่ากแดด บา้นเนินแจง 

หมูท่ี ่5  ต าบลเนินแจง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 361,500               บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-           -         -          62.2776  62.2776  

-               -             -              62.2776     62.2776     

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หมูบ่า้น 1,514

( 642 )

1,546 1,546 1,546 1,546

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 47.7643       62.2776     52.2007     52.2007     52.2007     

ลา้นบาท 47.7643       62.2776     52.2007     52.2007     52.2007     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 47.7643      62.2776     52.2007     52.2007     52.2007     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิคุณภาพ : ประชาชนไดร้บัขอ้มลูแจง้เตอืนลว่งหนา้ไดต้รง

ต่อเหตกุารณ์น า้ท่วม น า้ป่าไหลหลาก ไมน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  การเพิ่มศกัยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภยัดา้นน ้า                62,277,600

เชงิปรมิาณ : จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการเพิม่ประสทิธภิาพ

และบ ารุงรกัษาระบบเตอืนภยัดา้นน า้

- เพือ่สรา้งและพฒันาระบบเฝ้าระวงั พยากรณ์และเตอืนภยั ประกอบดว้ย การศึกษา วเิคราะห์

  และก าหนดพื้นทีเ่สีย่งภยัเกีย่วกบัน า้ เสนอแนะแนวทาง จดัท าแผนแมบ่ท มาตรการการป้องกนั

  และแกไ้ขวกิฤตน า้

- บ ารุงรกัษาสถานีเตอืนภยั สถานีโทรมาตร และระบบงานอืน่ๆ ใหม้คีวามพรอ้มในการใชง้านต่อเน่ืองตลอดเวลา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการพยากรณ์และเตอืนภยัดา้นน า้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การเพิ่มศกัยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภยัดา้นน ้า 62,277,600 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 62,277,600           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 15,207,700           บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 15,207,700           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 44 หน่วย)

(1.1) ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมระบบ Early Warning 

ในพื้นทีร่าบเชิงเขา กรมทรพัยากรน า้ แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 44 สถานี 15,207,700           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการเพือ่รองรบัสภาวะวกิฤตน า้ 1 รายการ 20,305,600           บาท

3)  ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบตรวจวดัสภาพน า้ทางไกลอตัโนมตั ิ

(Telemetering) ระบบส่งขอ้มลูสญัญาณภาพ (CCTV) ระบบเตอืนภยั

น า้ทว่ม - ดนิถล่ม (Early  Warning) และเครอืข่ายสถานีอุต-ุอุทกวทิยา

แมน่ า้โขง (Mekong-HYCOS) 1 รายการ 25,000,000           บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัปรมิาณน า้ การเคลือ่นตวัของตะกอน 

และตะกอนทอ้งน า้แมน่ า้โขงร่วมไทย-ลาว 1 รายการ 1,764,300             บาท
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5. เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการเชิงยทุธศาสตร ์

เพือ่ใหป้ระเทศมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรน า้อยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื ท ัง้น า้บนดนิและน า้ใตด้นิ 

ต ัง้แต่ตน้น า้ กลางน า้ ปลายน า้ โดยจดัหาพฒันาแหลง่น า้สะอาดนอกเขตกรุงเทพมหานครเพือ่อุปโภค

บรโิภค พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหลง่น า้ แหลง่กกัเกบ็น า้ ระบบกระจายน า้ และ

เชื่อมโยงโครงข่ายลุม่น า้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน ปรบัปรุงทางน า้ ทางผนัน า้ พื้นทีร่องรบัน า้นอง 

เขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ จดัท าผงัเมอืง ระบบป้องกนัน า้ทว่มชุมชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ พฒันา เพิม่

ประสทิธิภาพระบบบ าบดัน า้เสยี ป้องกนัระดบัความเค็ม และลดน า้เสยีจากแหลง่ก าเนิด อนุรกัษ ์

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าตน้น า้ทีเ่สือ่มโทรม ตลอดจนส่งเสรมิเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ สนบัสนุน

องคก์รลุม่น า้ ระบบฐานขอ้มลู การประชาสมัพนัธ ์และการตดิตามประเมนิผล

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนท ัว่ประเทศ

6,462,794,100  

4,398,328,400  

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 2 รฐัวิสาหกจิ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน

2.2 พื้นทีด่  าเนินการ : พื้นทีไ่มม่รีะบบน า้ประปา พื้นทีช่ลประทาน พื้นทีน่อกเขตชลประทาน 

                       พื้นทีชุ่มชนและเมอืงเศรษฐกจิส าคญั และพื้นทีป่่าตน้น า้ทีเ่สือ่มโทรม

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมแีหลง่น า้ตน้ทนุทีม่คุีณภาพเพือ่การจดัการอยา่งสมดุล 

ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมนี า้สะอาดเพือ่อุปโภคบรโิภค และสามารถลดผลกระทบ

ทีจ่ะเกดิขึ้นจากน า้ทว่มและอุทกภยั

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม กรมทรพัยากรน ้า

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า
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5. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 2 ภาคเกษตรและอตุสาหกรรมมีแหลง่น ้าตน้ทนุเพื่อการจดัการอย่างสมดุล 4,314,015,500       บาท

5.1.1 แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พฒันา เพิ่มประสทิธิภาพ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหลง่น ้า 

ระบบกระจายน ้า และเช่ือมโยงวางระบบเครือข่ายน ้า/ลุม่น ้า ท ัง้ในและนอกเขต

ชลประทาน

4,314,015,500       บาท

ตวัชี้วดัที ่3 แหลง่น า้ไดร้บัการอนุรกัษ/์ฟ้ืนฟู 388 แห่ง 4,314,015,500   บาท

5.2 เป้าหมายที่ 6 ลุม่น ้า 25 ลุม่น ้า มีการบริหารจดัการลุม่น ้าอย่างสมดุล 84,312,900          บาท

5.2.1 แนวทางการด าเนินงานที่ 1 จดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการ

ทรพัยากรน ้าในลุม่น ้า แผนปฏิบตัิการประจ าปี เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการ 

สนับสนุนองคก์รลุม่น ้า พฒันาระบบฐานขอ้มูล ติดตามประเมินผล ประชาสมัพนัธ์

และการมีสว่นร่วม

84,312,900          บาท

ตวัชี้วดัที ่1 องคก์รลุม่น า้ เครือขา่ย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพิ่มประสทิธภิาพ

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้ ในการจดัท าแผนลุม่น า้ 25 ลุม่น า้

75,310,600       บาท

ตวัชี้วดัที ่3 พฒันาเพิ่มประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ 1 ระบบ 9,002,300        บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

          หน่วย : ลา้นบาท

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น -           4,314.0155   -           84.3129      4,398.3284   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม -           4,314.0155   -           84.3129      4,398.3284   

กรมทรพัยากรน ้า -           4,314.0155   -           84.3129      4,398.3284   

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู 

พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้

-           4,314.0155   -           -           4,314.0155   

โครงการ : โครงการพฒันากลไกองคก์ร

บริหารจดัการน า้ทกุระดบั

-           -           -           84.3129      84.3129      

7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1 15.5071   14.3429   -           -           

1. กรมทรพัยากรน ้า 1 15.5071   14.3429   -           -           

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา

แหลง่น า้และบริหารจดัการน า้

1 15.5071      14.3429      -              -              

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  15,507,100  บาท

หน่วยงาน
งบรายจ่าย

หน่วยงาน
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ
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8. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น 4,398.3284    

เป้าหมายที่ 2 : ภาคเกษตรและอตุสาหกรรมมีแหลง่น ้าตน้ทนุเพื่อการจดัการ

อย่างสมดลุ

4,314.0155    

ตวัช้ีวดัที่ 2.1 : พื้นที่รบัประโยชน์จากแหลง่น ้าเพิ่มข้ึน 511,838 ไร่ ปริมาตร

การเกบ็กกัน ้า/ปริมาณน ้าตน้ทนุเพิ่มข้ึน 429.9373 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

ครวัเรือนไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาแหลง่น ้า 294,607 ครวัเรือน

4,314.0155    

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.1.1 : พฒันา เพิ่มประสทิธิภาพ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู

แหลง่น ้า ระบบกระจายน ้า และเช่ือมโยงวางระบบเครือข่ายน ้า/ลุ่มน ้า ท ัง้ใน

และนอกเขตชลประทาน

4,314.0155    

ตวัชี้วดัที ่3 : แหลง่น า้ไดร้บัการอนุรกัษ/์ฟ้ืนฟู 388 แหง่ 4,314.0155    

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4,314.0155    

1.1 กรมทรพัยากรน า้ 4,314.0155    

โครงการที ่1 : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหาร

จดัการน า้

4,314.0155    

กจิกรรม อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ แหง่ 388 4,314.0155    

เป้าหมายที่ 6 : ลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้า มีการบริหารจดัการลุ่มน ้าอย่างสมดลุ 84.3129        

ตวัช้ีวดัที่ 6.1 : มีแผนการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าอย่างบูรณาการ 25 ลุ่มน ้า 84.3129        

แนวทางการด าเนินงานที่ 6.1.1 : จดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารบริหาร

จดัการทรพัยากรน ้าในลุ่มน ้า แผนปฏบิตักิารประจ าปี เพิ่มประสทิธิภาพ

การบริหารจดัการ สนับสนุนองคก์รลุ่มน ้า พฒันาระบบฐานขอ้มูล 

ตดิตามประเมินผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมีสว่นร่วม

84.3129        

ตวัชี้วดัที ่1 : องคก์รลุ่มน า้ เครือข่าย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพิม่

ประสทิธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ ในการจดัท าแผนลุ่มน า้ 25 ลุ่มน า้

75.3106       

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 75.3106       

1.1 กรมทรพัยากรน า้ 75.3106       

โครงการที ่1 : โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 75.3106       

กจิกรรม พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบั

ในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ทกุลุ่มน า้

ลุ่มน า้ 25 75.3106       

ตวัชี้วดัที ่3 : พฒันาเพิม่ประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจ

1 ระบบ

9.0023         

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9.0023         

1.1 กรมทรพัยากรน า้ 9.0023         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 9.0023         

กจิกรรม จดัท าระบบประเมนิผลสมัฤทธิ์การบริหารจดัการน า้ของ

ประเทศ

ระบบ 1 9.0023         
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งน ้าและบริหารจดัการน ้า 4,314,015,500   บาท

1. งบลงทนุ 4,314,015,500      บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,314,015,500      บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,314,015,500      บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน า้ 203,709,500        บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 19,502,000          บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) ก่อสรา้งระบบกระจายน า้สนบัสนุนโครงการขยายผล

โครงการหลวงหว้ยเขย่ง หมูท่ี ่6 ต าบลหว้ยเขย่ง อ าเภอ

ทองผาภูม ิ จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 9,702,000           บาท

(1.2) ก่อสรา้งระบบกระจายน า้สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง

อนิทนนท ์บา้นขนุกลาง หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นหลวง  อ าเภอจอมทอง

จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 6,860,000           บาท

(1.3) ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองหนิจวง  หมูท่ี ่12  ต าบลหว้ยยาง

อ าเภอทบัสะแก  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 2,940,000           บาท

(2) ก่อสรา้งระบบผนัน า้จากแมน่ า้แควนอ้ย - บา้นไตรรตัน ์ หมูท่ี ่9  

ต าบลลุม่สุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 44,100,100          บาท

(3) ก่อสรา้งระบบกระจายน า้จากหนองบวัหลวง  ต าบลป่าสกั  

อ าเภอเชียงแสน  จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 23,205,400          บาท

(4) ก่อสรา้งระบบกระจายน า้จากแมน่ า้ลาว  ต าบลแมพ่รกิ  อ าเภอแมส่รวย

จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 46,062,400          บาท

(5) ก่อสรา้งระบบกระจายน า้เพือ่เสรมิระบบนิเวศ และส ารองน า้เพือ่เสรมิ

ระบบการอุปโภค-บรโิภค  ภายในพื้นทีว่นอุทยานไมก้ลายเป็นหนิ  

ต าบลตากออก  อ าเภอบา้นตาก  จงัหวดัตาก 1 แหง่ 23,716,100          บาท

(6) ก่อสรา้งระบบกระจายน า้จากฝายน า้ลน้ทุง่ปงเรยีน  ต าบลบา้นเอื้อม  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัล  าปาง 1 แหง่ 17,980,200          บาท

(7) ก่อสรา้งระบบกระจายน า้จากฝายน า้ลน้แมแ่ตะ๊ ช่วง 2  บา้นป่าหก 

หมูท่ี ่7  ต าบลลี้  อ าเภอลี้  จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 29,143,300          บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 309,086,000        บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 22,396,400          บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงซ่อมแซมฝายน า้ลน้คลองเวฬ ุ หมูท่ี ่4  ต าบล

วงัสรรพรส  อ าเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 1,920,000           บาท
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(1.2) ซ่อมปรบัปรุงฝายน า้ลน้หนองผาต ัง้ พรอ้มระบบกระจายน า้

บา้นหว้ยสา้น หมูท่ี ่1  ต าบลสนัทราย  อ าเภอพรา้ว  จงัหวดั

เชียงใหม ่1 แหง่ 9,336,900           บาท

(1.3) ซ่อมปรบัปรุงอ่างเก็บน า้หว้ยน า้มนิ พรอ้มระบบกระจายน า้ 

บา้นน า้มนิ  ต าบลแมล่าว  อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา 1 แหง่ 2,589,500           บาท

(1.4) ปรบัปรุงซ่อมแซมฝายน า้ลน้คลองประแสร ์ หมูท่ี ่6  ต าบล

วงัจนัทร ์ อ าเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 2,550,000           บาท

(1.5) ซ่อม ปรบัปรุง ฝายทา่มะขาม  ต าบลตะนาวศร ี อ าเภอสวนผึ้ง

  จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 6,000,000           บาท

(2) ซ่อมปรบัปรุงอ่างเก็บน า้คลองแขยง พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้น

สกังาม หมูท่ี ่1 ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 1 แหง่ 35,500,000          บาท

(3) ซ่อมปรบัปรุงอ่างเก็บน า้วงัน า้แดง พรอ้มระบบกระจายน า้ บา้นวงัตะกู

หมูท่ี ่11 ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร 1 แหง่ 45,750,000          บาท

(4) ซ่อมปรบัปรุงอ่างเก็บน า้หว้ยลาน พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นปง 

หมูท่ี ่8  ต าบลออนใต ้ อ าเภอสนัก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 14,993,200          บาท

(5) ซ่อมปรบัปรุงอ่างเก็บน า้แมผ่าแหน พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นโหง้ 

หมูท่ี ่2  ต าบลออนใต ้ อ าเภอสนัก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 19,974,300          บาท

(6) ซ่อมปรบัปรุงอ่างเก็บน า้หว้ยขา้วก า่ พรอ้มระบบกระจายน า้  

บา้นหว้ยขา้วก า่เหนือ หมูท่ี ่4  ต าบลหว้ยขา้วก า่  อ าเภอจนุ  จงัหวดัพะเยา 

1 แหง่ 26,500,000          บาท

(7) ซ่อมปรบัปรุงอ่างเก็บน า้น า้แวน พรอ้มระบบกระจายน า้ บา้นผาฮาว 

หมูท่ี ่3  ต าบลทุง่ผาสุข  อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา 1 แหง่ 19,988,500          บาท

(8) ซ่อมปรบัปรุงฝายน า้ลน้โฮ่งหลวง  บา้นโฮ่ง หมูท่ี ่2  ต าบลบา้นโฮ่ง  

อ าเภอบา้นโฮ่ง  จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 40,520,500          บาท

(9) ซ่อมปรบัปรุงฝายน า้ลน้หว้ยต ัง้ พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นป่าพลู 

หมูท่ี ่2  ต าบลป่าพลู  อ าเภอบา้นโฮ่ง  จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 12,034,800          บาท

(10) ซ่อมปรบัปรุงฝายน า้ลน้หว้ยด ัง้ พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นป่าจี้ 

หมูท่ี ่3  ต าบลป่าไผ ่ อ าเภอลี้  จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 15,128,300          บาท

(11) ซ่อมปรบัปรุงฝายน า้ลน้วงัสะแกง บา้นวงัสะแกง หมูท่ี ่3 ต าบล

หนองล่อง  อ าเภอเวยีงหนองล่อง  จงัหวดัล  าพนู 1 แหง่ 38,000,000          บาท

(12) ปรบัปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน า้หว้ยหนิกอง  ต าบลนาหวา้ใหญ่  

อ าเภอปทมุราชวงศา  จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 แหง่ 18,300,000          บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ 3,801,220,000      บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,960,562,700      บาท

รวม 268 รายการ (รวม 268 หน่วย)
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(1.1) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้สระสาธารณะ  บา้นเขานางพมิ หมูท่ี ่10

  ต าบลบา้นใหม ่ อ าเภอทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 2,161,000           บาท

(1.2) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้บา้นโป่งลกึ - บา้นบางกลอย  ต าบล

หว้ยแมเ่พรยีง  อ าเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แหง่ 6,410,000           บาท

(1.3) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้หว้ยลูกรงั  หมูท่ี ่6  ต าบล

เขาพนม  อ าเภอเขาพนม  จงัหวดักระบี ่1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.4) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองพรุดนินาและล าน า้สาขา  ต าบลพรุดนินา

อ าเภอคลองทอ่ม  จงัหวดักระบี ่1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.5) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองบางอวดและล าน า้สาขา ต าบลเขาต่อ  

อ าเภอปลายพระยา  จงัหวดักระบี ่1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.6) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองล าแพน  หมูท่ี ่3  ต าบลเขาต่อ  

อ าเภอปลายพระยา  จงัหวดักระบี ่1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.7) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นทรายขาว  หมูท่ี ่1  ต าบลล าทบั  

อ าเภอล าทบั  จงัหวดักระบี ่1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.8) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นคลองแรด หมูท่ี ่5  ต าบลแหลมสกั 

 อ าเภออ่าวลกึ  จงัหวดักระบี ่1 แหง่ 3,000,000           บาท

(1.9) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูสระน า้กรมทหารราบที ่11 รกัษาพระองค ์ 

ต าบลอนุสาวรยี ์ อ าเภอบางเขน  จงัหวดักรุงเทพ 1 แหง่ 8,430,000           บาท

(1.10) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้บา้นเขาวงั  หมูท่ี ่16  ต าบลเลาขวญั  

อ าเภอเลาขวญั  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 5,780,000           บาท

(1.11) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าหว้ยเกต ุ บา้นโป่งปดั หมูท่ี ่ 3  ต าบล

ช่องสะเดา  อ าเภอเมอืง  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.12) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้บอ่น า้ขุ่น  บา้นหว้ยน า้ขาว หมูท่ี ่2 

ต าบลบา้นเก่า  อ าเภอเมอืง  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 3,000,000           บาท

(1.13) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้ภายในค่ายสุรสหี ์(มทบ.17)  หมูท่ี ่1

ต าบลลาดหญา้  อ าเภอเมอืง  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 7,800,000           บาท

(1.14) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้ค่ายทหารกองพนัปืนใหญ่ 109  ต าบล

ลาดหญา้  อ าเภอเมอืง  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 9,800,000           บาท

(1.15) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าหว้ยรวก  บา้นยางทอง หมูท่ี ่ 10  

ต าบลสระลงเรอื  อ าเภอหว้ยกระเจา  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 6,500,000           บาท

(1.16) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองกุดซวย  ต าบลกุดคา้ว  อ าเภอ

กุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.17) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองฟ้าเลือ่น  ต าบลแจนแลน  อ าเภอ

กุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 3,000,000           บาท

(1.18) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยมว่ง  หมูท่ี ่4,6  ต าบลหนองบวั  

อ าเภอนามน  จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 3,000,000           บาท
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(1.19) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองแวงฮี ตอน 2  บา้นหนองแวงฮี  ต าบล

คลองขาม  อ าเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 3,000,000           บาท

(1.20) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองเลงิ ตอน 2  บา้นเชียงสา  ต าบลบวับาน 

 อ าเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 8,000,000           บาท

(1.21) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบวั  บา้นแก  ต าบลโนนศิลา  อ าเภอ

สหสัขนัธ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 3,000,000           บาท

(1.22) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยบอง  บา้นหนองทุม่ หมูท่ี ่ 2  ต าบล

ดนิด า  อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,990,000           บาท

(1.23) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองกุดเวยีน  บา้นทา่มว่ง  ต าบลศรบีญุเรอืง 

 อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.24) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโสกใหญ่  บา้นโซ่ง  ต าบลหว้ยแก  

อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.25) อนุรกัษฟ้ื์นฟูโสกเหมอืดแอ่ บา้นนาขาม  ต าบลพงัทยุ 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,970,000           บาท

(1.26) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึหนองแหวน  บา้นเหมอืดแอ่  ต าบล

โนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.27) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโดน บา้นโนนตุ่น หมูท่ี ่8 ต าบล

หนองเสาเลา้  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,800,000           บาท

(1.28) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ล  าหว้ยไห  บา้นทอ่น  ต าบลโนนทอ่น

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.29) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ต าบลสะอาด ต าบลสะอาด อ าเภอ

น า้พอง  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,970,000           บาท

(1.30) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองแวง  บา้นแคนเหนือ  ต าบล

แคนเหนือ  อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,800,000           บาท

(1.31) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองน า้สาธารณะป่าโคกท าเล 

บา้นหนองนกเขยีน  ต าบลขามป้อม  อ าเภอเปือยนอ้ย  จงัหวดั

ขอนแก่น 1 แหง่ 7,700,000           บาท

(1.32) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองพระบ ุ บา้นพระบ ุ ต าบลพระบ ุ อ าเภอ

พระยนื  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.33) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นหนองแวงแอก  ต าบลโนนข่า  

อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,970,000           บาท

(1.34) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองคูรอง  บา้นหนองคูรอง  ต าบลลอมคอม 

 อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.35) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สระทุง่นอ้ย  หมูท่ี ่4  ต าบลลอมคอม 

 อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,800,000           บาท
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(1.36) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นหนองไผ ่ ต าบลลอมคอม  อ าเภอ

พล  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.37) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองมะเชือ  ต าบลหนองมะเขอื  อ าเภอพล  

จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,800,000           บาท

(1.38) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองสมิ  บา้นบอ่  ต าบลเขานอ้ย  

อ าเภอเวยีงเก่า  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,700,000           บาท

(1.39) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองดู่  บา้นหนองดู่  ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เวยีงเก่า  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 7,000,000           บาท

(1.40) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองหญา้ปลอ้ง  บา้นหนองหญา้ปลอ้ง  ต าบล

ทางขวาง  อ าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.41) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองฝายใหญ่  บา้นบะแค  ต าบลแวงใหญ่  

อ าเภอแวงใหญ่  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.42) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองใหญ่  หมูท่ี ่11  ต าบลตกพรม  อ าเภอ

ขลุง  จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 8,700,000           บาท

(1.43) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองกก  พรอ้มระบบกระจายน า้  หมูท่ี ่7  

ต าบลวงัสรรพรส  อ าเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 7,250,000           บาท

(1.44) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองทุง่ใหญ่ ช่วง 2  หมูท่ี ่11  ต าบล

ทุง่เบญจา  อ าเภอทา่ใหม ่ จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 3,500,000           บาท

(1.45) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองกวาง  พรอ้มระบบกระจายน า้  หมูท่ี ่8  

ต าบลวงัโตนด  อ าเภอนายายอาม  จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 9,750,000           บาท

(1.46) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองเขาคนัทรง  หมูท่ี ่7  ต าบลเขาคนัทรง  

อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบรุ ี1 แหง่ 2,290,000           บาท

(1.47) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นทุง่โพธิ์  หมูท่ี ่1  ต าบลกะบกเตี้ย 

 อ าเภอเนินขาม  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 5,200,000           บาท

(1.48) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยโรง   หมูท่ี ่1,2,14,16  ต าบลเนินขาม  

อ าเภอเนินขาม  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 9,200,000           บาท

(1.49) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองพงษ ์ หมูท่ี ่10  ต าบลสุขเดอืนหา้  อ าเภอ

เนินขาม  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 7,900,000           บาท

(1.50) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้นางเหลก็เขาหลวง  หมูท่ี ่2  ต าบล

ไร่พฒันา  อ าเภอมโนรมย ์ จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 6,500,000           บาท

(1.51) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นเขาดนิ  หมูท่ี ่7  ต าบลเขาทา่พระ  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 9,952,000           บาท

(1.52) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นหนองพญา  หมูท่ี ่7  ต าบล

มะขามเฒ่า  อ าเภอวดัสงิห ์ จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 5,500,000           บาท

(1.53) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สาธารณะ  หมูท่ี ่7  ต าบลวงัหมนั  

อ าเภอวดัสงิห ์ จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 9,900,000           บาท
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(1.54) อนุรกัษฟ้ื์นฟูดอนหลวง  หมูท่ี ่3  ต าบลหนองบวั  อ าเภอ

วดัสงิห ์ จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 9,400,000           บาท

(1.55) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึระหารใหญ่ ช่วง 7  ต าบลแพรกศรรีาชา  

อ าเภอสรรคบรุ ี จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 9,870,000           บาท

(1.56) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองวงัตะเคยีน-วงัน า้ขาว  หมูท่ี ่4,13,7,3,2  

ต าบลวงัตะเคยีน  อ าเภอหนองมะโมง  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 8,970,000           บาท

(1.57) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองลวก  หมูท่ี ่11  ต าบลหนองมะโมง  

อ าเภอหนองมะโมง  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 6,500,000           บาท

(1.58) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้เขาหนิเหลก็ไฟ  หมูท่ี ่6  ต าบล

หนองมะโมง  อ าเภอหนองมะโมง  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 9,987,000           บาท

(1.59) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองกระจบัดว้น  หมูท่ี ่3  ต าบลหนัคา  

อ าเภอหนัคา  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 6,500,000           บาท

(1.60) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้หว้ยขามเฒ่า  บา้นหนองแต ้

 ต าบลบา้นเดือ่  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.61) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองใหญ่ (บงึมะนาว)  บา้นทุง่มอ่ง  

ต าบลบา้นเดือ่  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.62) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยบา้นก่าน บา้นก่าน  ต าบลหนองสงัข ์ 

อ าเภอแกง้ครอ้  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.63) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้โสกหวัควาย  บา้นโคกมว่ง  ต าบล

หนองสงัข ์ อ าเภอแกง้ครอ้  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.64) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองไข่นุ่น  บา้นโนนโพธิ์  ต าบลคอนสวรรค ์ 

อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,980,000           บาท

(1.65) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองออ้ใหญ่  บา้นโนนโพธิ์  ต าบลคอนสวรรค์

  อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.66) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองทอน  บา้นหนองทอน  ต าบลคอนสวรรค ์

 อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,970,000           บาท

(1.67) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองกนักง  บา้นกนักง  ต าบลละหาน  อ าเภอ

จตัรุสั  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.68) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยชีลอง  บา้นกุดยาง  ต าบลตลาดแรง้  

อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,990,000           บาท

(1.69) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบุง่หวาย บา้นหนองเขื่อง ต าบลกุดตุม้ อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.70) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้โสกอราง  บา้นหนองกุงศร ี ต าบล

ธาตทุอง  อ าเภอภูเขยีว  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.71) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบวัตะไก ้บา้นหนองเขื่อ ต าบลกุดตุม้ 

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 7,000,000           บาท

49



(1.72) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าปึก  บา้นดอนหนั  ต าบลหนองไผ ่ อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,980,000           บาท

(1.73) อนุรกัษฟ้ื์นฟูชีหลง  บา้นหนองแหน  ต าบลหนองไผ ่ อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 9,990,000           บาท

(1.74) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองน า้ทุน่และล าน า้สาขา   ต าบลทรพัยอ์นนัต์

  อ าเภอทา่แซะ  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.75) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยโป่งอนุ่ีน  หมูท่ี ่12  ต าบลหงษเ์จรญิ  

อ าเภอทา่แซะ  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.76) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองบางจากและล าน า้สาขา   ต าบลชุมโค  

อ าเภอปะทวิ  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.77) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองพงัเหาและล าน า้สาขา  ต าบลปงัหวาน  

อ าเภอพะโตะ๊  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.78) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยพลู  หมูท่ี ่4  ต าบลพระรกัษ ์ อ าเภอ

พะโตะ๊  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.79) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยเขาดนิ  ต าบลทา่หนิ  อ าเภอสว ี จงัหวดั

ชุมพร 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.80) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองสระ  บา้นทุง่ไหม ้ ต าบลทุง่ค่าย  อ าเภอ

ย่านตาขาว  จงัหวดัตรงั 1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.81) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นตน้ปรง  ต าบลวงัมะปรางเหนือ  

อ าเภอวงัวเิศษ  จงัหวดัตรงั 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.82) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองทุง่พดี  หมูท่ี ่6  ต าบลวงัตะเคยีน  อ าเภอ

เขาสมงิ  จงัหวดัตราด 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.83) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโพรง  หมูท่ี ่7  ต าบลพรหมณี  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดันครนายก 1 แหง่ 5,200,000           บาท

(1.84) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้ตลุกพลวง  บา้นหนองขาคมี หมูท่ี ่9 

 ต าบลชีวกึ  อ าเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 9,755,000           บาท

(1.85) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้คลองยาง  บา้นคลองยาง หมูท่ี ่3  

ต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 9,950,000           บาท

(1.86) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นป้ายอุบล  หมูท่ี ่6  ต าบลล าเพยีก 

 อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.87) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้มาบใหญ่  บา้นใหมม่งคล หมูท่ี ่11  

ต าบลสสุีก  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.88) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองตะไก ้ บา้นปราสาททอง หมูท่ี ่22  ต าบล

หนิดาด  อ าเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.89) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึหนองไทร  บา้นกระพี้ หมูท่ี ่ 6  ต าบลคา้งพลู

  อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 9,950,000           บาท
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(1.90) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองหวา้  บา้นดอนแรง้ หมูท่ี ่9  ต าบลกุดจอก

  อ าเภอบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.91) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้ดอนล าดวน  บา้นดอนยาว หมูท่ี ่5  

ต าบลช่อระกา  อ าเภอบา้นเหลือ่ม  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.92) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระเก็บน า้วทิยาลยัเทคนิคปกัธงชยั  หมูท่ี ่1  

ต าบลตูม  อ าเภอปกัธงชยั  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 3,500,000           บาท

(1.93) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองตาขาว  บา้นกระเบื้อง หมูท่ี ่4  ต าบล

กระชอน  อ าเภอพมิาย  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.94) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองใหญ่  บา้นสามเมอืง หมูท่ี ่1  ต าบล

สามเมอืง  อ าเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.95) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สระบวั  หมูท่ี ่5  ต าบลไสหรา้  อ าเภอ

ฉวาง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.96) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นหนา้เหมน  หมูท่ี ่10  ต าบล

ชา้งกลาง  อ าเภอชา้งกลาง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 8,500,000           บาท

(1.97) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้คลองทา่ด ี ต าบลก าแพงเซา ,ไชยมนตร,ี

มะมว่งสองตน้  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.98) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองตานิวใหญ่  บา้นตานิว หมูท่ี ่6,บา้นเขาดนิ 

หมูท่ี ่8 ,บา้นเนินกวา้ว หมูท่ี ่9  ต าบลยางตาล  อ าเภอโกรกพระ  

จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.99) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึเสนาท ช่วง 2  หมูท่ี ่1  ต าบลบงึเสนาท  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 9,700,000           บาท

(1.100) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองพงษค์ลองสงั  บา้นเกาะเปา 

หมูท่ี ่12  ต าบลวงัมา้  อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 7,560,000           บาท

(1.101) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้ดอนป่าชา้  บา้นเกาะเปาใต ้หมูท่ี ่12

  ต าบลวงัมา้  อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.102) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองหว้ยธารทหาร  บา้นหว้ยธารทหาร 

หมูท่ี ่3-5, 8  ต าบลวงับอ่  อ าเภอหนองบวั  จงัหวดันครสวรรค์

1 แหง่ 8,500,000           บาท

(1.103) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นปิเหลง็เหนือ หมูท่ี ่6  ต าบล

มะรอืโบออก  อ าเภอเจาะไอรอ้ง  จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 9,990,000           บาท

(1.104) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  หมูท่ี ่7  ต าบลมะรอืโบออก  อ าเภอ

เจาะไอรอ้ง  จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 9,992,000           บาท

(1.105) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ บา้นตอืลาฆอปาลสั ต าบล

กะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืง  จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.106) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ป่าพรุ  ต าบลละหาร  อ าเภอยีง่อ  

จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 9,000,000           บาท
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(1.107) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นบาโงอาแซ  ต าบลตนัหยงมสั

อ าเภอระแงะ  จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 7,400,000           บาท

(1.108) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นนา  บา้นกาวะ  ต าบลกาวะ  

อ าเภอสุไหงปาด ี จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.109) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองอโีซ  บา้นพรส าราญ หมูท่ี ่5  ต าบล

พรส าราญ  อ าเภอคูเมอืง  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.110) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองขวาง  บา้นหนองขวาง หมูท่ี ่1  ต าบล

พรส าราญ  อ าเภอคูเมอืง  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 2,500,000           บาท

(1.111) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยหวัถนน  บา้นหวัถนน หมูท่ี ่ 3  ต าบล

พรส าราญ  อ าเภอคูเมอืง  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.112) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยลกึ ช่วง 3  บา้นหนองมว่ง หมูท่ี ่ 1  

ต าบลละลวด  อ าเภอช านิ  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.113) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระประปา  บา้นหนองกก หมูท่ี ่6  ต าบล

กา้นเหลอืง  อ าเภอนางรอง  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.114) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองเสมด็  บา้นบวัตารุง้ หมูท่ี ่6  ต าบล

นางรอง  อ าเภอนางรอง  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.115) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าไทรโยง ช่วง 2  บา้นหวา่น หมูท่ี ่10  ต าบล

ล าไทรโยง  อ าเภอนางรอง  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 9,950,000           บาท

(1.116) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยเสว  บา้นละหอกกระสงั หมูท่ี ่8  ต าบล

เขาคอก  อ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.117) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองตลาด  บา้นตลาด หมูท่ี ่ 8  ต าบลนิคม 

 อ าเภอสตกึ  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.118) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยตาโหงก  บา้นตาโหงก หมูท่ี ่8  ต าบล

สนามชยั  อ าเภอสตกึ  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.119) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดตนีครุนอ้ย  บา้นโนนคอ้ หมูท่ี ่ 8  

ต าบลสะแก  อ าเภอสตกึ  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.120) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้หว้ยกระแทก  บา้นดอนใจดี,

บา้นหว้ยน า้ทรพัย ์หมูท่ี ่8,11  ต าบลเขาลา้น  อ าเภอทบัสะแก  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 2,200,000           บาท

(1.121) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าหว้ยวงักระซาง (คลองน า้เค็ม)  

หมูท่ี ่2,9 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

1 แหง่ 3,000,000           บาท

(1.122) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้คลองปากแพรก  หมูท่ี ่2  ต าบล

ปากแพรก  อ าเภอบางสะพานนอ้ย  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 3,000,000           บาท

(1.123) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้คลองปากแพรก  หมูท่ี ่6  ต าบล

ปากแพรก  อ าเภอบางสะพานนอ้ย  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 3,100,000           บาท
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(1.124) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้ชุมนุมกระดาน  

บา้นหนองจกิ หมูท่ี ่4  ต าบลไร่ใหม ่ อ าเภอสามรอ้ยยอด  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 2,000,000           บาท

(1.125) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองไมเ้สยีบ  หมูท่ี ่9,2  ต าบลลาดตะเคยีน 

 อ าเภอกบนิทรบ์รุ ี จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แหง่ 7,400,000           บาท

(1.126) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นกูวงิ  ต าบลไทรทอง  อ าเภอ

ไมแ้ก่น  จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.127) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นควนคูหา  ต าบลบอ่ทอง  

อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.128) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นกาหย ี ต าบลปโุละปโุย  อ าเภอ

หนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.129) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นปโุละปโุย  ต าบลปโุละปโุย  

อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.130) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นทุง่โพธิ์  ต าบลลปิะสะโง  

อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.131) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สระน า้โรงเรยีนตะกัว่ป่าเสนานุกูล  

หมูท่ี ่7 ต าบลบางนายส ี อ าเภอตะกัว่ป่า  จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.132) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ศาลาเณร-ทา่มะนาว  ต าบล

มะกอกเหนือ  อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 9,800,000           บาท

(1.133) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นใสประดู่  ต าบลเขาปู่  อ าเภอ

ศรบีรรพต  จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.134) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้บา้นหนองโสน  หมูท่ี ่5  ต าบล

สามพระยา  อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.135) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าหว้ยใหญ่  บา้นหนองกะปุ ,

บา้นโป่งสลอด หมูท่ี ่5,6  ต าบลหนองกะป ุ อ าเภอบา้นลาด  

จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แหง่ 2,100,000           บาท

(1.136) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้โรงเรยีนบา้นขมวด  บา้นขมวด 

หมูท่ี ่6  ต าบลนายม  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.137) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองสามเทีย๊ะ  หมูท่ี ่11  ต าบลนายม  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 5,220,000           บาท

(1.138) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้คลองน า้พงุ  ต าบลนาซ า  อ าเภอ

หล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.139) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ล  าหว้ยกุดโดก  บา้นปอแดง  ต าบล

ขามเฒ่าพฒันา  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,970,000           บาท

(1.140) อนุรกัษฟ้ื์นฟูกุดเวยีน  บา้นโขงกุดเวยีน หมูท่ี ่14  ต าบล

ขามเรยีง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,900,000           บาท
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(1.141) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองคู  บา้นดอนหน่อง  ต าบลขามเรยีง  

อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.142) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยเชียงส่ง  ต าบลนาสนีวน  อ าเภอ

กนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.143) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยแฮด  บา้นหวัชา้ง  ต าบลกุดรงั  อ าเภอ

กุดรงั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,700,000           บาท

(1.144) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยซนั  บา้นโคกกลาง  ต าบลเขวาไร่  

อ าเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,950,000           บาท

(1.145) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยสมอ  บา้นเหล่าพอ่หา - โนนพยอม  

ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,980,000           บาท

(1.146) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบอน  บา้นโนนเมอืงนอ้ย  ต าบล

หนองบวั  อ าเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.147) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นต าแย  ต าบลสนัป่าตอง  อ าเภอ

นาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.148) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นวงัหนิ  หมูท่ี ่6  ต าบลหนองแดง 

 อ าเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.149) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยเลงิ  ต าบลนาดูน  อ าเภอนาดูน  

จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,970,000           บาท

(1.150) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ต าบลพระธาต ุ บา้นโกทา  ต าบล

พระธาต ุ อ าเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.151) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยแสง  บา้นโคกเพิม่  ต าบลหวัดง 

 อ าเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,970,000           บาท

(1.152) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ฝายใหม ่ บา้นโนนส าราญ หมูท่ี ่7  

ต าบลวงัไชย  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 7,000,000           บาท

(1.153) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองกลาง  บา้นเหล่า  ต าบลเมก็ด า  อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,970,000           บาท

(1.154) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบงึใหญ่  บา้นรมิบงึ  ต าบลเมอืงเตา  

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.155) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยวงัเมย   บา้นงวับา  ต าบลงวับา  อ าเภอ

วาปีปทมุ  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,800,000           บาท

(1.156) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองนุ่น ตอน 2  บา้นดงใหญ่  ต าบลดงใหญ่

  อ าเภอวาปีปทมุ  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.157) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองขอนเหลีย่ม  บา้นดอนพยอม  ต าบล

โนนแดง  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.158) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองน า้บา้นนาสนีวล  บา้นนาสนีวล 

หมูท่ี ่1  ต าบลบา้นซ่ง  อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 2,900,000           บาท
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(1.159) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้หว้ยกอก  บา้นนาหว้ยกอก 

หมูท่ี ่4  ต าบลดอนตาล  อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 2,900,000           บาท

(1.160) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้บา้นนาค านอ้ย  

บา้นนาค านอ้ย หมูท่ี ่4  ต าบลบา้นแกง้  อ าเภอดอนตาล  จงัหวดั

มกุดาหาร 1 แหง่ 2,900,000           บาท

(1.161) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้หว้ยโคง้  บา้นหนองหล่ม 

หมูท่ี ่3  ต าบลโพธิ์ไทร  อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 4,000,000           บาท

(1.162) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้สระน า้สาธารณะหนองหลง  

บา้นป่งแดง หมูท่ี ่4  ต าบล หนองแวง  อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดั

มกุดาหาร 1 แหง่ 3,000,000           บาท

(1.163) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หว้ยศาลา  บา้นนาตะแบง หมูท่ี ่11 

 ต าบลค าป่าหลาย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 2,500,000           บาท

(1.164) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้หนองเมก็  บา้นนาตะแบง 

หมูท่ี ่4  ต าบลค าป่าหลาย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 2,900,000           บาท

(1.165) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองน า้บา้นค าเขอืง  บา้นค าเขอืง 

หมูท่ี ่3  ต าบลค าอาฮวน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 2,900,000           บาท

(1.166) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองบวัโคง้ ช่วง 2  บา้นค าศิร ิ

หมูท่ี ่7  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 5,500,000           บาท

(1.167) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดโง  บา้นดอนขะยอม หมูท่ี ่4  

ต าบลสงเปือย  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.168) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หว้ยถ่ม ตอนบน  บา้นกระจาย 

หมูท่ี ่1  ต าบลกระจาย  อ าเภอป่าติ้ว  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.169) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ร่องน า้ค าเรอื  บา้นหนองแสง หมูท่ี ่8

ต าบลโพธิ์ไทร  อ าเภอป่าติ้ว  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.170) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดบา้น  บา้นปอแดง หมูท่ี ่10  

ต าบลบากเรอื  อ าเภอมหาชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.171) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดบกัทอ้ ช่วง 2  บา้นส าโรง หมูท่ี ่3  

ต าบลคอ้เหนือ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.172) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้กุดเป่ง  บา้นปากเป่ง หมูท่ี ่3  ต าบล

เขื่องค า  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 9,808,000           บาท

(1.173) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นบาตูบอืละ  ต าบลสะเอะ  

อ าเภอกรงปินงั  จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.174) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นทุง่เหรยีง  ต าบลยุโป  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.175) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองไอตอแล  ต าบลกอตอตอืระ๊  อ าเภอ

รามนั  จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 9,980,000           บาท
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(1.176) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ บา้นบอืแนบูเกะ๊ ต าบลตะโละหะลอ

อ าเภอรามนั  จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 9,980,000           บาท

(1.177) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึกูแบปาแย ช่วง 2 ต าบลวงัพญา อ าเภอ

รามนั จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 9,800,000           บาท

(1.178) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองท าเล  บา้นดงครัง่ใหญ่  ต าบล

ดงครัง่ใหญ่  อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,980,000           บาท

(1.179) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองโพนหนามแทง่  หมูท่ี ่2  ต าบล

เมอืงบวั  อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,990,000           บาท

(1.180) อนุรกัษฟ้ื์นฟูกุดเซยีม  หมูท่ี ่2,17  ต าบลแสนสุข  อ าเภอ

พนมไพร  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,970,000           บาท

(1.181) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองหนองตาก า่  บา้นเหล่าหวัภู  ต าบลกกกุง

อ าเภอเมอืงสรวง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 8,000,000           บาท

(1.182) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองหวา้  บา้นหนองหวา้ หมูท่ี ่14  ต าบล

สระคู  อ าเภอสุวรรณภูม ิ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,980,000           บาท

(1.183) อนุรกัษฟ้ื์นฟูโนนฮ่อง  บา้นโนนทอ่น  ต าบลสระบวั อ าเภอ

ปทมุรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 4,000,000           บาท

(1.184) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองสมิ  บา้นเด่นราษฎร ์ ต าบลเด่นราษฎร ์

 อ าเภอหนองฮี  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 9,980,000           บาท

(1.185) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สระน า้หว้ยตารุง้ หมูท่ี ่6 ต าบล

น า้จดืนอ้ย  อ าเภอกระบรุ ี จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 8,500,000           บาท

(1.186) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ฝายหนิทะลุ หมูท่ี ่9 ต าบลปากจ ัน่  

อ าเภอกระบรุ ี จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 9,800,000           บาท

(1.187) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยสะทอ้น (ช่วง2) หมูท่ี ่7 ต าบลกะเปอร ์

อ าเภอกะเปอร ์ จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.188) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองผาพงิและล าน า้สาขา  ต าบลในวงเหนือ  

อ าเภอละอุ่น  จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.189) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้สระเก็บน า้  บา้นทุง่แฝก หมูท่ี ่1  

ต าบลแกม้อน้  อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 2,400,000           บาท

(1.190) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้บา้นแสนกะบะ  หมูท่ี ่10  ต าบล

จอมบงึ  อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.191) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าหว้ยทา่เคย  หมูท่ี ่14  ต าบลบา้นคา 

 อ าเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.192) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าหว้ยพเุกต ุ บา้นพเุกต ุ หมูท่ี ่ 4  

ต าบลหว้ยยางโทน  อ าเภอปากทอ่  จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 7,750,000           บาท

(1.193) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้ภายในกองคลงัแสง (กรมสรรพาวุธ) 

 ต าบลอ่างทอง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 4,500,000           บาท
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(1.194) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองโงง้  บา้นนาข่า หมูท่ี ่5  ต าบล

ปากหมนั  อ าเภอด่านซา้ย  จงัหวดัเลย 1 แหง่ 2,500,000           บาท

(1.195) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองแดง  บา้นศรภูีธร หมูท่ี ่3  

ต าบลปากชม   อ าเภอปากชม  จงัหวดัเลย 1 แหง่ 4,500,000           บาท

(1.196) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองหว้ยเตย  บา้นหว้ยคะมะ 

หมูท่ี ่2  ต าบลภูกระดงึ  อ าเภอภูกระดงึ  จงัหวดัเลย 1 แหง่ 2,500,000           บาท

(1.197) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยกกโก  บา้นโนนสวา่ง หมูท่ี ่4  

ต าบลทา่ศาลา  อ าเภอภูเรอื  จงัหวดัเลย 1 แหง่ 2,500,000           บาท

(1.198) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดโงง้  บา้นทา่มะนาว หมูท่ี ่4  

ต าบลนาออ้  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเลย 1 แหง่ 3,500,000           บาท

(1.199) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บอ่ชลประทาน  บา้นลาด หมูท่ี ่7  

ต าบลโคกขมิ้น  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย 1 แหง่ 3,500,000           บาท

(1.200) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองโพนทอง  บา้นโพนทอง หมูท่ี ่ 9 

 ต าบลทรายขาว   อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย 1 แหง่ 2,500,000           บาท

(1.201) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองหลวง บา้นร่องน า้ค า ต าบลหนองหวัชา้ง

อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.202) อนุรกัษฟ้ื์นฟูร่องโศก  บา้นขี้เหลก็ หมูท่ี ่2,เขวา หมูท่ี ่11  

ต าบลละเอาะ  อ าเภอน า้เกลี้ยง  จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.203) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยกา้นเหลอืง  บา้นโปร่ง หมูท่ี ่2  ต าบลบก 

 อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 9,900,000           บาท

(1.204) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยแฮด  บา้นหนองออ หมูท่ี ่3  ต าบล

หนองคา้  อ าเภอพยุห ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.205) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโพธิ์  บา้นบก หมูท่ี ่9  ต าบลโพนข่า  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.206) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองพลบั  บา้นพลบั   ต าบลปะอาว  อ าเภอ

อุทมุพรพสิยั  จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.207) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยกุง  บา้นอี่หล  า่ หมูท่ี ่1  ต าบลอี่หล  า่  

อ าเภออุทมุพรพสิยั  จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.208) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยกุดแห ่ บา้นกุสุมาลย ์หมูท่ี ่1  

ต าบลกุสุมาลย ์ อ าเภอกุสุมาลย ์ จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.209) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยโทง  บา้นนาค า หมูท่ี ่1  ต าบล

นาค า  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.210) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นพงัเสมด็   ต าบลจะทิ้งพระ  

อ าเภอสทงิพระ  จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 9,995,000           บาท

(1.211) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองเขาแกว้  ต าบลปาดงัเบซาร ์ อ าเภอ

สะเดา  จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 9,998,000           บาท
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(1.212) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าประโดงสาธารณะ  หมูท่ี ่4,5,7,8  

ต าบลปลายโพงพาง  อ าเภออมัพวา  จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 แหง่ 4,000,000           บาท

(1.213) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ทุง่หนิ  หมูท่ี ่3  ต าบลยีส่าร  อ าเภอ

อมัพวา  จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 แหง่ 4,500,000           บาท

(1.214) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองสระหนิ ช่วง 2  หมูท่ี ่8  ต าบลแซรอ์อ  

อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้ 1 แหง่ 9,250,000           บาท

(1.215) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองพรหมโหด ช่วง 2  หมูท่ี ่5   ต าบล

บา้นใหมห่นองไทร  อ าเภออรญัประเทศ  จงัหวดัสระแกว้ 1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.216) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองหวัดอน  หมูท่ี ่4  ต าบลหวัป่า  อ าเภอ

พรหมบรุ ี จงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.217) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองชะโอน  หมูท่ี ่9,7  ต าบล

เขาพระ,เดมิบาง  อ าเภอเดมิบางนางบวช  จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 4,000,000           บาท

(1.218) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้บงึลาดกระจบั  บา้นดอนตาล หมูท่ี ่1

ต าบลดอนตาล  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 6,600,000           บาท

(1.219) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองเสยีด   หมูท่ี ่8  ต าบลกะเปา  อ าเภอ

ครีรีฐันิคม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.220) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองตวัเต่าและล าน า้สาขา  ต าบลถ า้สงิขร  

อ าเภอครีรีฐันิคม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.221) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ฝายคลองเหวยีน  หมูท่ี ่1  ต าบล

เขาพงั  อ าเภอบา้นตาขนุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.222) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองเหลดิ  หมูท่ี ่9  ต าบลตน้ยวน  อ าเภอ

พนม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.223) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นพทิกัษพ์ฒันา  หมูท่ี ่1  ต าบล

พนม  อ าเภอพนม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.224) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองหาร  หมูท่ี ่6  ต าบลพนม  

อ าเภอพนม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.225) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้พรุหนองปึก  หมูท่ี ่1  ต าบลบางงอน

อ าเภอพนุพนิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 7,500,000           บาท

(1.226) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองพองหยอง  หมูท่ี ่14  ต าบลตะกุกใต ้ 

อ าเภอวภิาวด ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 6,500,000           บาท

(1.227) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองคู  บา้นโคกสะอาด หมูท่ี ่9  ต าบลคูตนั 

 อ าเภอกาบเชิง  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 9,500,000           บาท

(1.228) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยตาปิง  บา้นประค า หมูท่ี ่ 4  ต าบล

แนงมดุ  อ าเภอกาบเชิง  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 9,750,000           บาท

(1.229) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยระว ี บา้นปรงิ หมูท่ี ่ 15  ต าบลบะ  

อ าเภอทา่ตูม  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 8,000,000           บาท
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(1.230) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้โนนสวาย  บา้นสะเดา หมูท่ี ่2  

ต าบลพรมเทพ  อ าเภอทา่ตูม  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.231) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองผาย  หมูท่ี ่17  ต าบลหนองเทพ  อ าเภอ

โนนนารายณ์  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.232) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองน า้บา้นโสนกพฒันา  หมูท่ี ่11  ต าบล

เชื้อเพลงิ  อ าเภอปราสาท  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.233) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระน า้หนองสมิ  บา้นดงถาวร หมูท่ี ่5  ต าบล

กุดหวาย  อ าเภอศีขรภูม ิ จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.234) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หว้ยถ่อน  บา้นสาวแล หมูท่ี ่4  

ต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอโพธิ์ตาก  จงัหวดัหนองคาย 1 แหง่ 3,500,000           บาท

(1.235) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยขวั  บา้นนาเมย  ต าบล

เหล่าต่างค า  อ าเภอโพนพสิยั  จงัหวดัหนองคาย 1 แหง่ 7,000,000           บาท

(1.236) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองสามงา่ม  บา้นคลองสาร 

หมูท่ี ่17  ต าบลพระบาทนาสงิห ์ อ าเภอรตันวาปี  จงัหวดัหนองคาย

1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.237) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองส่งน า้  ต าบลวงัน า้เย็น ,ร ามะสกั  อ าเภอ

แสวงหา,โพธิ์ทอง  จงัหวดัอ่างทอง 1 แหง่ 9,760,000           บาท

(1.238) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยก าป้ี  บา้นนาหวา้ หมูท่ี ่1  ต าบล

นาหวา้  อ าเภอปทมุราชวงศา  จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 แหง่ 3,072,000           บาท

(1.239) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองหว้ยพระเหลา  บา้นสนามชยั 

หมูท่ี ่8  ต าบลโนนงาม  อ าเภอปทมุราชวงศา  จงัหวดัอ านาจเจรญิ

1 แหง่ 3,072,000           บาท

(1.240) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้ท  านบหว้ยทราย  บา้นหนองไฮนอ้ย 

หมูท่ี ่6  ต าบลหนองข่า  อ าเภอปทมุราชวงศา  จงัหวดัอ านาจเจรญิ

1 แหง่ 8,514,000           บาท

(1.241) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองขี้หนิ  บา้นหนองทบัมา้ 

หมูท่ี ่11  ต าบลเสนางคนิคม  อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวดั

อ านาจเจรญิ 1 แหง่ 3,000,000           บาท

(1.242) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองเทา  บา้นหนองเทา หมูท่ี ่2  

ต าบลจกิดู่  อ าเภอหวัตะพาน  จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 แหง่ 2,496,000           บาท

(1.243) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองตูม  บา้นตูม หมูท่ี ่4  ต าบล

บา้นจนัทน ์ อ าเภอบา้นดุง  จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.244) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หว้ยเมก็  บา้นนามว่ง หมูท่ี ่8  

ต าบลนาบวั  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 3,500,000           บาท

(1.245) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองควายด า  บา้นเชียงยนื หมูท่ี ่2 

 ต าบลเชียงยนื  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 5,000,000           บาท
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(1.246) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้โรงเรยีนการุง้วทิยาคม  หมูท่ี ่4  

ต าบลเมอืงการุง้  อ าเภอบา้นไร่  จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 5,140,000           บาท

(1.247) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองบวั   หมูท่ี ่10  ต าบล

สวา่งอารมณ์   อ าเภอสวา่งอารมณ์   จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 6,980,000           บาท

(1.248) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้เขานอ้ย   หมูท่ี ่6  ต าบลทุง่พึง่  

อ าเภอหนองขาหย่าง  จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 9,720,000           บาท

(1.249) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บงึเขาหลวง  บา้นกลางใหญ่ หมูท่ี ่9 

 ต าบลกลางใหญ่  อ าเภอเขื่องใน  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 2,160,000           บาท

(1.250) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองเลงิแคน  บา้นกลางนอ้ย 

หมูท่ี ่6  ต าบลคอ้ทอง  อ าเภอเขื่องใน  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 7,000,000           บาท

(1.251) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้ฝายหว้ยเรอื  บา้นทา่คอ้ หมูท่ี ่5  

ต าบลทา่ไห  อ าเภอเขื่องใน  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 8,898,000           บาท

(1.252) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดกระดิง่  บา้นยาง หมูท่ี ่4  ต าบล

แกง้  อ าเภอเดชอุดม  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 9,999,800           บาท

(1.253) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองโสกงูใหญ่  บา้นนาหวา้ หมูท่ี ่3

  ต าบลกระเดยีน  อ าเภอตระการพชืผล  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 8,578,400           บาท

(1.254) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองบอ่อตูี ้ บา้นบอ่หนิพฒันา 

หมูท่ี ่11 ต าบลไหล่ทุง่ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอุบลราชธานี

1 แหง่ 5,967,300           บาท

(1.255) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดเรอื  บา้นกุดปลาตอง หมูท่ี ่4  

ต าบลกุดเรอื  อ าเภอทุง่ศรอีุดม  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 3,840,000           บาท

(1.256) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองหลวง  บา้นค าน า้ออ้ม หมูท่ี ่17

ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 5,000,000           บาท

(1.257) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยแกง้ตบี  บา้นโนนสมบูรณ์ 

หมูท่ี ่12,7 ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 7,200,000           บาท

(1.258) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองผกัหนาม  บา้นเปือย หมูท่ี ่8  

ต าบลบเุปือย  อ าเภอน า้ยนื  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 6,000,000           บาท

(1.259) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองบงึ  บา้นก่อบงึ หมูท่ี ่ 7  ต าบล

หนองไข่นก  อ าเภอมว่งสามสบิ  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 7,296,000           บาท

(1.260) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้สระน า้โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์

32  บา้นนางิ้ว หมูท่ี ่2  ต าบลกระโสบ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั

อุบลราชธานี 1 แหง่ 4,000,000           บาท

(1.261) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองกุดจบั  บา้นดงบงั หมูท่ี ่9  

ต าบลหนองบอ่  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 5,717,200           บาท

(1.262) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้กุดจอก  บา้นทา่สนามชยั หมูท่ี ่13  

ต าบลหนองบอ่  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 7,893,800           บาท
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(1.263) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองครุฑ  บา้นโนนจกิ หมูท่ี ่8  

ต าบลคูเมอืง  อ าเภอวารนิช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 4,312,000           บาท

(1.264) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองเค็ม  บา้นรงัแรง้ หมูท่ี ่7  ต าบล

โพนเมอืง  อ าเภอเหล่าเสอืโกก้  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 4,800,000           บาท

(1.265) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าหว้ยลุม่สุ่ม  บา้นลุม่ผึ้ง หมูท่ี ่ 3  

ต าบลลุม่สุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แหง่ 2,500,000           บาท

(1.266) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองบา้นซลีา  ต าบลมะรอืโบตก  อ าเภอ

ระแงะ  จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 6,900,000           บาท

(1.267) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึลาโจะ๊  ต าบลกระหวะ  อ าเภอมายอ  

จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 9,000,000           บาท

(1.268) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นบอืแนแฆมอง  ต าบล

ปะลุกาสาเมาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 9,000,000           บาท

(2) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าภาชี  หมูท่ี ่1,2,9,14,15 ต าบลแกม้อน้ อ าเภอ

จอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 40,000,000          บาท

(3) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้ด่านโง  บา้นด่านโง หมูท่ี ่5  

ต าบลหว้ยแมเ่พรยีง  อ าเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แหง่ 12,200,000          บาท

(4) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้ภายในโครงการพฒันาทีด่นิฯ ตามพระราช

ประสงค ์หนองพลบั-กลดัหลวง บา้นโป่งแย ้หมูท่ี ่6 ต าบลไร่ใหมพ่ฒันา 

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แหง่ 11,764,000          บาท

(5) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองน า้วดัมหาธาตวุชิรมงคล หมูท่ี ่3 ต าบล

นาเหนือ  อ าเภออ่าวลกึ  จงัหวดักระบี ่1 แหง่ 15,000,000          บาท

(6) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองผอื บา้นนาโพธิ์ ต าบลนางิ้ว 

อ าเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 30,000,000          บาท

(7) อนุรกัษฟ้ื์นฟูทุง่ตกซก  หมูท่ี ่2  ต าบลมาบไพ  อ าเภอขลุง  

จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แหง่ 21,600,000          บาท

(8) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นประดู่สามนาง  หมูท่ี ่3  ต าบลวงัหมนั  

อ าเภอวดัสงิห ์ จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 14,840,000          บาท

(9) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึตะพาบ ช่วง 2  หมูท่ี ่4,13,7,3,2  ต าบล

สามงา่มทา่โบสถ ์ อ าเภอหนัคา  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 19,990,000          บาท

(10) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระโคกแดง  บา้นจอมแกว้  ต าบลเกาะมะนาว  

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 15,000,000          บาท

(11) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึเปลอืย บา้นโนนเปลอืย ต าบลตลาดแลง้ อ าเภอ

บา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 13,000,000          บาท

(12) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้กระโดน  บา้นยางบา่  ต าบลโคกสูง  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิ1 แหง่ 15,000,000          บาท
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(13) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองโชน  หมูท่ี ่2  ต าบลช่องไมแ้กว้  อ าเภอทุง่ตะโก  

จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 12,500,000          บาท

(14) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองซงักะนาว  หมูท่ี ่1  ต าบลเขาไชยราช  อ าเภอ

ปะทวิ  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 12,500,000          บาท

(15) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สระน า้หว้ยคู่ หมูท่ี ่6  ต าบลทุง่หลวง  อ าเภอ

ละแม  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 12,500,000          บาท

(16) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สระหว้ยทบับอน  หมูท่ี ่14  ต าบลครน  

อ าเภอสว ี จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 12,500,000          บาท

(17) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองขนาน  หมูท่ี ่18  ต าบลบา้นควน  อ าเภอหลงัสวน 

 จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 12,500,000          บาท

(18) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองทุง่ชา้งตาย  หมูท่ี ่9  ต าบลสะตอ  อ าเภอเขาสมงิ 

 จงัหวดัตราด 1 แหง่ 15,290,000          บาท

(19) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองหวาย  บา้นโพนสวรรค ์หมูท่ี ่1  

ต าบลโพนสวรรค ์ อ าเภอโพนสวรรค ์ จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 32,000,000          บาท

(20) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองแซง  บา้นชะโงม หมูท่ี ่5,6  ต าบล

ขามเฒ่า  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 13,000,000          บาท

(21) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยดนิด า พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นนานอ้ย

หมูท่ี ่3  ต าบลเหล่าพฒันา  อ าเภอนาหวา้  จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 45,000,000          บาท

(22) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองผกัหนาม  บา้นอภยัวงค ์หมูท่ี ่ 6  

ต าบลเรณูนคร  อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 15,000,000          บาท

(23) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สายคางฮุง  บา้นขามเป้ียใหญ่ หมูท่ี ่3,11  

ต าบลบา้นข่า  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 40,000,000          บาท

(24) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยถ่าน บา้นขามเป้ียใหญ่ หมูท่ี ่3,11 

ต าบลบา้นข่า  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 15,000,000          บาท

(25) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึโรจรสั  บา้นเจรญิสุข  ต าบลแกง้สนามนาง 

อ าเภอแกง้สนามนาง  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 15,000,000          บาท

(26) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโพธิ์  บา้นหนองบวั หมูท่ี ่2  ต าบลวงัหนิ  

อ าเภอโนนแดง  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 20,000,000          บาท

(27) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สะเดาเอน  บา้นสะเดาเอน หมูท่ี ่ 1  

ต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 13,500,000          บาท

(28) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองชา้งน า้  บา้นหนองขาม หมูท่ี ่ 7  ต าบลโบสถ ์ 

อ าเภอพมิาย  จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 15,000,000          บาท

(29) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระเก็บน า้เพือ่ฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงั  ทณัฑสถานเกษตร

อุตสาหกรรมเขาพรกิ ต าบลคลองไผ ่อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา

1 แหง่ 20,000,000          บาท
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(30) อนุรกัษฟ้ื์นฟูพรุจูด  ต าบลเขาโร  อ าเภอทุง่สง  จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 25,000,000          บาท

(31) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองสนิปนุ  หมูท่ี ่5  ต าบลกุแหระ  อ าเภอทุง่ใหญ่  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 17,500,000          บาท

(32) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองตูล ช่วง 3  ต าบลกะหรอ  อ าเภอนบพติ า  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 20,000,000          บาท

(33) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองส่งน า้  หมูท่ี ่5,6  ต าบลพนมเศษ  อ าเภอทา่ตะโก 

 จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 19,500,000          บาท

(34) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นเนินเป้ง  บา้นชะลอมแหน หมูท่ี ่4  

ต าบลสายล าโพง  อ าเภอทา่ตะโก  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 14,654,000          บาท

(35) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองเจา้สนุก  บา้นเจา้สนุก หมูท่ี ่12  ต าบลเกรยีงไกร 

 อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 18,950,000          บาท

(36) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองกรด  บา้นปากคลองเกรยีงไกร หมูท่ี ่ 6  

ต าบลเกรยีงไกร  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 11,950,000          บาท

(37) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองสองตอน  หมูท่ี ่12  ต าบลเกรยีงไกร  อ าเภอเมอืง

  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 19,580,000          บาท

(38) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึระหุง่ ช่วง 2  หมูท่ี ่10  ต าบลบา้นมะเกลอื  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 12,930,000          บาท

(39) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้โคกแสมสาร  หมูท่ี ่3  ต าบลมาบแก  

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 11,698,000          บาท

(40) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นทา่แพ  ต าบลสุไหงปาด ี อ าเภอสุไหงปาดี

จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 12,980,000          บาท

(41) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยฮ่องค า  บา้นโชคอ านวย หมูท่ี ่16  

ต าบลทา่กกแดง  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ 1 แหง่ 16,000,000          บาท

(42) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองเต่า บา้นหนองบวันอ้ย หมูท่ี ่ 5 ต าบล

ศรชีมภู  อ าเภอพรเจรญิ  จงัหวดับงึกาฬ 1 แหง่ 15,000,000          บาท

(43) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระน า้โคกปรอ  บา้นตะครองใต ้หมูท่ี ่ 3  ต าบลสูงเนิน 

 อ าเภอกระสงั  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 12,000,000          บาท

(44) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  านางรอง  บา้นตากแดด หมูท่ี ่ 8  ต าบลนางรอง  

อ าเภอนางรอง  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 15,000,000          บาท

(45) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  ามาศ บา้นไร่โคก หมูท่ี ่9 ต าบลล าไทรโยง อ าเภอ

นางรอง  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 15,000,000          บาท

(46) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นโคกกะทอ้น พรอ้มระบบกระจายน า้  

หมูท่ี ่10  ต าบลลาดตะเคยีน  อ าเภอกบนิทรบ์รุ ี จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แหง่ 17,200,000          บาท

(47) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองแขนนางนอ้ย พรอ้มระบบกระจายน า้  หมูท่ี ่ 11  

ต าบลวงัดาล  อ าเภอกบนิทรบ์รุ ี จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แหง่ 32,150,000          บาท
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(48) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองคา้งคาว (ช่วง 2) หมูท่ี ่2  ต าบลเหมาะ  

อ าเภอกะปง  จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 12,500,000          บาท

(49) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้สระน า้นบหลวง  หมูท่ี ่4  ต าบลโคกเจรญิ  

อ าเภอทบัปดุ  จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 12,300,000          บาท

(50) อนุรกัษฟ้ื์นฟูฝายคลองมะรุ่ย  หมูท่ี ่5  ต าบลบางเหรยีง  อ าเภอ

ทบัปดุ  จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 37,500,000          บาท

(51) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นแร่  หมูท่ี ่3  ต าบลบางทอง  อ าเภอ

ทา้ยเหมอืง  จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 12,500,000          บาท

(52) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บา้นดงกา้นตาล ช่วง 2 ต าบลกนัจ ุ

อ าเภอบงึสามพนั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 14,257,000          บาท

(53) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยชะเงบิ  บา้นนาตะแบง หมูท่ี ่4  

ต าบลค าป่าหลาย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัมกุดาหาร 1 แหง่ 10,620,000          บาท

(54) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยพนัหม ตอนล่าง  บา้นเหล่ามะเขยีว หมูท่ี ่4

  ต าบล กุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 20,000,000          บาท

(55) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บุง่ไก่ป่า  บา้นทรายงาม หมูท่ี ่5  ต าบลกุดกุง  

อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 14,391,000          บาท

(56) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองบอ่  บา้นนาเวยีง หมูท่ี ่6  ต าบลกู่จาน  

อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 15,460,000          บาท

(57) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หว้ยเขมร ช่วง 2 บา้นปกัแฮด หมูท่ี ่4 ต าบล

นาค า  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 14,777,000          บาท

(58) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยกะหล่าว  บา้นโพนทนั หมูท่ี ่1  ต าบล

โพนทนั  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 30,000,000          บาท

(59) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองบอ่หม ู บา้นนิคม หมูท่ี ่ 2  ต าบลกระจาย

  อ าเภอป่าติ้ว  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 14,216,000          บาท

(60) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองเปือย  บา้นทา่ชา้ง หมูท่ี ่6  ต าบลบากเรอื

  อ าเภอมหาชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 13,970,000          บาท

(61) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดเอี่ยน  บา้นโนนธาต ุหมูท่ี ่10  ต าบล

ฟ้าหยาด  อ าเภอมหาชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 15,000,000          บาท

(62) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดน า้จ ัน่  บา้นมว่งอ่อน หมูท่ี ่8  ต าบลดู่ทุง่  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 12,960,000          บาท

(63) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองบอ่ใหญ่  บา้นหนองบอ่ หมูท่ี ่ 4  

ต าบลหนองหนิ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 12,100,000          บาท

(64) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึปาลมีอ ช่วง 2  ต าบลอาซ่อง  อ าเภอรามนั  

จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 20,000,000          บาท

(65) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองแสงทุง่ บา้นหนองแสงทุง่ ต าบลแวง อ าเภอ

โพนทอง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 30,000,000          บาท

64



(66) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้เกาะเสมด็  ต าบลเพ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั

ระยอง 1 แหง่ 49,920,000          บาท

(67) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยน า้คาน  บา้นทา่ลี ่ ต าบลทา่ลี ่ อ าเภอทา่ลี ่

 จงัหวดัเลย 1 แหง่ 45,000,000          บาท

(68) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้หนองบอ่ใต ้ บา้นหนองตาไก ้หมูท่ี ่11  

ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 35,000,000          บาท

(69) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองแมล่ภิยั ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 12,000,000          บาท

(70) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้ลาดจนัทร ์ หมูท่ี ่10  ต าบลกระจนั  อ าเภอ

อู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แหง่ 22,135,000          บาท

(71) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองพาย  หมูท่ี ่2  ต าบลน า้หกั  อ าเภอครีรีฐันิคม  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 28,000,000          บาท

(72) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ทุง่จอ ช่วง 2 หมูท่ี ่5,7 ต าบลเสวยีด อ าเภอ

ทา่ฉาง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 32,500,000          บาท

(73) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้บา้นสวยศร ี หมูท่ี ่6  ต าบลบา้นนา  

อ าเภอบา้นนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 27,500,000          บาท

(74) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บงึนามะพรา้ว  หมูท่ี ่1  ต าบลน า้พ ุ อ าเภอ

บา้นนาสาร  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 12,000,000          บาท

(75) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองต าเสา  หมูท่ี ่4  ต าบลกรูด  อ าเภอ

พนุพนิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 14,500,000          บาท

(76) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองไมเ้ทา้  หมูท่ี ่10  ต าบลตะกุกเหนือ 

อ าเภอวภิาวด ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 10,500,000          บาท

(77) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยประแดงพราย  หมูท่ี ่3,4,5  ต าบลกระเบื้อง 

อ าเภอชุมพลบรุ ี จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 15,000,000          บาท

(78) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้กุดพลบัใหญ่และกุดกะลมึ  หมูท่ี ่4,7,8,14 

ต าบลโพนครก  อ าเภอทา่ตูม  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 45,000,000          บาท

(79) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยจะแกซเีปรือ๊ด  หมูท่ี ่2,3,4,5,6,7  ต าบล

กนัตวจระมวล  อ าเภอปราสาท  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 21,000,000          บาท

(80) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองระหาร  บา้นโคกยาว หมูท่ี ่2 ต าบลโคกกลาง  

อ าเภอพนมดงรกั  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 15,000,000          บาท

(81) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บน า้หว้ยระไซร ์ช่วง 4 พรอ้มระบบกระจายน า้  

บา้นตระเปียงจรงั หมูท่ี ่4  ต าบลสวาย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุรนิทร์

1 แหง่ 45,000,000          บาท

(82) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยกระโดน หมูท่ี ่1,2,10 ต าบลจารพตั อ าเภอ

ศีขรภูม ิ จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 15,000,000          บาท

(83) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองวงัปลดั  หมูท่ี ่8,14,16  ต าบลทบัทนั  อ าเภอ

สงัขะ  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 45,000,000          บาท
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(84) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองฮ่องแกว้ หมูท่ี ่3,4,5,8,13 ต าบลพระแกว้ อ าเภอ

สงัขะ  จงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 15,000,000          บาท

(85) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยกา้นเหลอืง  บา้นโนนสงา่ หมูท่ี ่6,7,17  

ต าบลชุมชา้ง  อ าเภอโพนพสิยั  จงัหวดัหนองคาย 1 แหง่ 12,000,000          บาท

(86) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ฝายล าหว้ยกวางโตน  บา้นหนองเป็ด หมูท่ี ่9  

ต าบลยางหล่อ  อ าเภอศรบีญุเรอืง  จงัหวดัหนองบวัล  าภู 1 แหง่ 11,000,000          บาท

(87) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้อ่างเก็บน า้หว้ยหนิกอง  บา้นหนิกอง หมูท่ี ่ 9  

ต าบลนาหวา้  อ าเภอปทมุราชวงศา  จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 แหง่ 11,760,000          บาท

(88) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองแวง  บา้นโนนหวาย หมูท่ี ่1  ต าบล

โนนหวาย  อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 20,000,000          บาท

(89) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองถ า้ ช่วง 2  หมูท่ี ่3  ต าบลเกาะเทโพ  อ าเภอเมอืง 

 จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 14,850,000          บาท

(90) ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน า้กุดไชวาน  บา้นคอ้ทอง หมูท่ี ่4  ต าบลคอ้ทอง

  อ าเภอเขื่องใน  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 16,800,000          บาท

(91) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้ร่องพาดา  บา้นเสาเลา้ หมูท่ี ่9  ต าบลตบหู  

อ าเภอเดชอุดม  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 13,197,200          บาท

(92) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองชี  บา้นตาโอง หมูท่ี ่13  ต าบลขี้เหลก็  

อ าเภอน า้ขุ่น  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 29,760,000          บาท

(93) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้บุง่พระเจา้  บา้นทา่หลวง หมูท่ี ่6  ต าบลคูเมอืง 

 อ าเภอวารนิช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 17,280,000          บาท

(94) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หว้ยไผ ่ บา้นเปือย หมูท่ี ่3  ต าบลโนนกาเลน็  

อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 13,621,000          บาท

(95) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้หนองกุดพรุน  บา้นกระต่ายด่อนนอ้ย หมูท่ี ่ 13 

 ต าบลสมอ  อ าเภอปรางคกู่์  จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 15,507,100          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 29,850,000    บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -               บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 15,507,100    บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,342,900    บาท

(96) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหล่งน า้  บา้นปากาลยีะ  ต าบลลปิะสะโง  อ าเภอ

หนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 10,500,000          บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน ้าทกุระดบั 84,312,900      บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 84,312,900          บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 9,002,300           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการประเมนิผลสมัฤทธิ์การบรหิารจดัการน า้ของหน่วยงาน 

ภายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ของประเทศ 

กรมทรพัยากรน า้ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,002,300           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

กรมทรพัยากรน า้  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 11,447,700          บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง 1 รายการ 10,035,100          บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบรุ ี

จงัหวดัสระบรุ ี1 รายการ 7,112,000           บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอุดรธานี 

จงัหวดัอุดรธานี 1 รายการ 4,453,800           บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 1 รายการ 4,289,200           บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 2,842,000           บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ี

จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 รายการ 7,522,200           บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอเมอืงราชบรุ ี

จงัหวดัราชบรุ ี1 รายการ 7,439,900           บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

1 รายการ 7,031,100           บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 รายการ 4,943,400           บาท
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12) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 รายการ 5,647,100           บาท

13) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 ลุม่น า้หลกั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลกุดลาด อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 รายการ 2,547,100           บาท
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6. รายการงบรายจ่ายอ่ืน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
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ล าดบัที่ รายการ
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลติ/
กิจกรรม

219,143,800     

134,830,900     

1 ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 7,200,000          สปท., สบข. ผ.1 / ก.4
2 ค่าใชจ้า่ยในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านทรัพยากรน  า 4,986,200          กสส. ผ.1 / ก.4
3 ค่าใชจ้า่ยในการพฒันาประสิทธิภาพองค์กรและบคุลากร 3,383,900          สบก. ผ.1 / ก.4
4 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตามกจิกรรมวันส าคัญด้านทรัพยากรน  า 6,097,500          สสป. ผ.1 / ก.2
5 ค่าใชจ้า่ยในการตรวจก ากบัประปาสัมปทาน 1,084,000          สบจ. ผ.1 / ก.3
6 ค่าใชจ้า่ยในการจา้งที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมขา้มพรมแดนจากโครงการไฟฟา้พลังน  าในแมน่  าโขงสายประธาน
4,685,400          สบข. ผ.1 / ก.1

7 ค่าใชจ้า่ยในการพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยด้ีานทรัพยากรน  า 2,000,000          สวพ. ผ.1 / ก.2
8 ค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย 9,000,000          ศสท. ผ.1 / ก.5
9 ค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน  า 20,305,600        สบจ.,

สทภ.1-11
ผ.3 / ก.1

10 ค่าใชจ้า่ยในการตรวจวัดปริมาณน  า การเคล่ือนตัวของตะกอนและตะกอนทอ้งน  า
แมน่  าโขงร่วมไทย-ลาว

1,764,300          สวพ. ผ.3 / ก.1

11 ค่าใชจ้า่ยในการบริหารและจดัการระบบคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 1 - 11

5,000,000          ศสท. ผ.1 / ก.5

12 ค่าใชจ้า่ยในการพฒันา Mobile Application กรมทรัพยากรน  า 5,000,000          ศสท. ผ.1 / ก.5
13 ค่าใชจ้า่ยในการศึกษาขอ้มลูภมูสิารสนเทศทรัพยากรน  าตามมาตรฐานขอ้มลู (FGDS) 682,600            ศสท. ผ.1 / ก.5
14 ค่าใชจ้า่ยในการประชมุเชงิปฏบิติัการว่าด้วยการประเมนิเปรียบเทยีบและก าหนด

เปา้หมายการด าเนนิงานขององค์กรลุ่มน  าอยา่งเปน็ระบบ (International Workshop
on RBO Performance Benchmarking)

470,000            สปท. ผ.1 / ก.4

15 ค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน  าทางไกลอตัโนมติั (Telemetering) 
ระบบส่งขอ้มลูสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภยัน  าทว่ม-ดินถล่ม (Early Warning) 
และเครือขา่ยสถานอีตุุ-อทุกวิทยาแมน่  าโขง (Mekong-HYCOS)

25,000,000        สวพ., ศปว. ผ.3 / ก.1

16 ค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื นที่ราบเชงิเขา 15,207,700        สวพ. ผ.3 / ก.1
17 ค่าใชจ้า่ยในการศึกษาความเหมาะสม ส ารวจออกแบบ และผลกระทบส่ิงแวดล้อม

เบื องต้น (IEE) โครงการอนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน  าหนองแขนนาง อ าเภอกบนิทร์บรีุ 
จงัหวัดปราจนีบรีุ

5,000,000          สอน. ผ.1 / ก.2

18 ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงแบบมาตรฐาน โครงการอนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน  า 5,000,000          สอน. ผ.1 / ก.2
19 ค่าใชจ้า่ยในการถา่ยโอนภารกจิหลักการบริหารจดัการลุ่มน  าของ MRC สู่ประเทศสมาชกิ 6,015,300          สบข. ผ.1 / ก.2
20 ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมและติดตามการประหยดัน  าของหนว่ยงานภาครัฐ 1,880,000          สบจ. ผ.1 / ก.2
21 ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมนิมาตรฐานคุณภาพระบบ

ประปาหมู่บา้น
1,558,400          สบจ. ผ.1 / ก.3

22 ค่าใชจ้า่ยในการนเิทศติดตามผลบ ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน  าระบบผลิตน  าด่ืม
ในสถานศึกษาตามแผนพฒันาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรุกนัดาร ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

2,550,000          สทภ.1 ผ.1 / ก.3

23 ค่าใชจ้า่ยในการประชมุคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแมน่  าโขง ครั งที่ 24 960,000            สบข. ผ.1 / ก.2

84,312,900       

24 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก กรมทรัพยากรน  า
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

11,447,700        สสป. ค.2 / ก.1

แผนงานพื นฐานดา้นการจดัการน  าและสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เปน็มติรกับ
สิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

แผนงานบรูณาการบริหารจดัการทรัพยากรน  า

รวมทั งสิ น 36 รายการ

รายการงบรายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ล าดบัที่ รายการ
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลติ/
กิจกรรม

25 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 1 ต าบลบอ่แฮ้ว อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวัดล าปาง

10,035,100        สทภ.1 ค.2 / ก.1

26 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 2 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบรีุ จงัหวัดสระบรีุ

7,112,000          สทภ.2 ค.2 / ก.1

27 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 3 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวัดอดุรธานี

4,453,800          สทภ.3 ค.2 / ก.1

28 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 4 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวัดขอนแกน่

4,289,200          สทภ.4 ค.2 / ก.1

29 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 5 ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา

2,842,000          สทภ.5 ค.2 / ก.1

30 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 6 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรีุ จงัหวัดปราจนีบรีุ

7,522,200          สทภ.6 ค.2 / ก.1

31 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 7 ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบรีุ จงัหวัดราชบรีุ

7,439,900          สทภ.7 ค.2 / ก.1

32 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 8 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวัดสงขลา

7,031,100          สทภ.8 ค.2 / ก.1

33 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 9 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวัดพษิณุโลก

4,943,400          สทภ.9 ค.2 / ก.1

34 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 10 ต าบลมะขามเตี ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธาน ีจงัหวัดสุราษฎร์ธานี

5,647,100          สทภ.10 ค.2 / ก.1

35 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานบริหารจดัการองค์กรลุ่มน  า 25 ลุ่มน  าหลัก ส านกังาน
ทรัพยากรน  าภาค 11 ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวัดอบุลราชธานี

2,547,100          สทภ.11 ค.2 / ก.1

36 ค่าใชจ้า่ยในการประเมนิผลสัมฤทธิ์การบริหารจดัการน  าของหนว่ยงาน ภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน  าของประเทศ

9,002,300          สกนช. ค.2 / ก.1
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7. แผนการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
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7.1 แผนการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

(สงป.301, สงป.302)
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7.2 แผนการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

(สงป.301 แผนบรูณาการ, สงป.302 แผนบรูณาการ)
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