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งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น
ส่วนราชการ
1. สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

3. กรมควบคุมมลพิษ
4. กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
5. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
6. กรมป่ำไม้
7. กรมทรัพยำกรธรณี
8. กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
9. กรมทรัพยำกรนำ
10. กรมทรัพยำกรนำบำดำล
องค์การมหาชน
1. สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
2. องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์กำรสวนสัตว์
2. องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
3. องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
4. องค์กำรจัดกำรนำเสีย

2562
32,485.2457
30,360.3039
1,792.5580
804.6733
542.5091
672.7686
11,858.5420
5,584.0963
695.4451
1,412.8534
4,600.4698
2,396.3883
332.2841
175.0008
157.2833
1,792.6577
860.2756
237.3590
324.1639
370.8592

หน่วย : ล้านบาท
2563
งบประมาณ ร้อยละ
31,482.9772 100.00%
29,865.7892 94.86%
5.39%
1,697.9513
3.87%
1,219.8123
2.38%
748.1548
2.12%
666.2328
11,493.4959 36.51%
5,375.5743 17.07%
2.02%
636.5245
4.61%
1,451.6767
4,461.1773 14.17%
6.72%
2,115.1893
324.2867 1.03%
172.1960 0.55%
152.0907 0.48%
1,292.9013 4.11%
876.8815 2.79%
170.9203 0.54%
245.0995 0.78%
0.00%
-

3

3

2. สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

4
สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

737,920,000

738,551,500

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน

639,700,100
483,618,000

633,041,700
482,575,000

(1) อัตราเดิม 1,256 อัตรา
(2) เงินประจาตาแหน่ง 20 อัตรา
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) 103 อัตรา
(4) เงิน พ.ส.ร. 9 อัตรา
(5) เงิน ส.ป.พ. 9 อัตรา
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ 152 อัตรา
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 6 อัตรา
(8) เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
(พ.ต.ก.) 4 อัตรา
1.1.2 ค่าจ้างประจา

467,211,600
2,170,700
4,516,300
93,900
216,000
8,842,800
260,700
306,000

465,027,400
2,451,600
5,384,400
71,500
216,000
9,130,800
59,300
234,000

156,082,100

150,466,700

155,911,800
26,300
144,000

150,326,900
19,800
120,000

98,219,900
98,219,900

105,509,800
105,509,800

97,655,100
564,800

105,187,500
322,300

110,252,700

109,731,400

16,661,200
16,661,200

15,739,900
15,739,900

12,224,200
216,000

11,213,700
167,300

90,000

84,000

4,131,000
-

4,045,500
229,400

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) อัตราเดิม (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 459 อัตรา
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
2. งบดาเนินงาน
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูง
ของตาแหน่ง
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่พิเศษ
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

หน่วยงาน

4,600,469,800 4,461,177,300

1. งบบุคลากร

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจา) 425 อัตรา
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจา) 3 อัตรา
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจา) 5 อัตรา

หน่วย : บาท

สลก.

สลก.

5
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รายการ
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
2.2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(7) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
(10) วัสดุสานักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
2.2.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบประมาณ
ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

93,591,500

93,991,500

73,946,400

75,908,800

7,940,100
1,296,000
12,526,200
7,045,500
3,734,200
1,889,500
3,058,300
14,995,900
10,795,200
9,108,800
898,600
658,100
19,645,100

7,181,900
1,296,000
12,681,100
4,879,100
3,576,900
729,000
2,037,400
14,995,900
12,126,500
10,771,400
4,276,500
699,000
658,100
18,082,700

10,280,900
1,172,000
3,255,000
4,937,200

10,280,900
1,172,000
3,255,000
3,374,800

3. งบลงทุน

3,517,347,500 3,200,500,600

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.1.1 ครุภัณฑ์

3,517,347,500 3,200,500,600
50,998,000
79,691,500

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ากว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วย
มากกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 28 หน่วย)
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
รวม 79 รายการ (รวม 1,448 หน่วย)
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สารวจ
(1) ครุภัณฑ์สารวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
รวม 24 รายการ (รวม 26 หน่วย)
(2) ครุภัณฑ์สารวจที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท
พร้อมอุปกรณ์ รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)

-

33,235,000
2,487,000
30,748,000

-

12,461,500
12,461,500

-

33,995,000
18,070,000

-

15,925,000

หน่วยงาน

สทภ.3,4
สทภ.2,3,6,
7,8,10,11
ศสท.,
สทภ.1-11
สพน.,สอน.,
สทภ.1-11
สพน.,สอน.,
สทภ.1-11
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รายการ
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา
ต่อหน่วย ต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
3.1.2.2 ค่าจ้างบริษทั ที่ปรึกษา
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้า (DWR Data Lake)

งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
42,000,000
8,998,000
3,466,349,500 3,120,809,100
12,000,000
12,000,000

21,086,000
21,086,000

หน่วยงาน

สทภ.1,5,6

-

288,599,100

-

55,000,000

-

30,000,000

ศสท.

-

25,000,000

ศสท.

-

233,599,100
26,105,700

สพน.

(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการสารวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ภาคเหนือ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการสารวจ ออกแบบ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้า
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26,060,500

สพน.

22,466,000

สพน.

(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการสารวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้

22,766,900

สพน.

(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
สาหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและ
พื้นที่ราบเชิงเขา

136,200,000

สวพ.

16,786,400
6,728,400

สทภ.2,4,7,8

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
(DWR GIS System)
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สารวจ
ออกแบบโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้าชุมชนและ
ระบบกระจายน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝนในตาบลอ่างทอง,
ตาบลน้าแวน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารกรมทรัพยากรน้า
3.1.2.4 ค่าสารวจออกแบบ
(1) ค่าสารวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 450 หน่วย)
3.1.2.5 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 156 หน่วย)

-

65,028,700
65,028,700

10,058,000
80,010,000
80,010,000

35,051,700
35,051,700

48,330,500
48,330,500

สลก.
สพน.,สอน.,
สทภ.1-11
สพน.,สอน.,
สทภ.1-11
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รายการ
3.1.2.6 โครงการแหล่งน้า
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(1) บารุงรักษาสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้า (18 แห่ง)
(2) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สิน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (65 แห่ง)
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(1) ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท (78 แห่ง)
(1.1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (46 แห่ง)
(1.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า (5 แห่ง)
(1.3) ก่อสร้างด้านแหล่งน้า
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้า (27 แห่ง)
(2) ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท (61 แห่ง)
(2.1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (9 แห่ง)
(2.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า (29 แห่ง)
(2.3) ก่อสร้างด้านแหล่งน้า (8 แห่ง)
(2.4) ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้า (15 แห่ง)
(3) ผูกพันข้ามปี (6 แห่ง)
(3.1) ผูกพันสัญญา (2 แห่ง)
(3.1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า
(3.1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้า (2 แห่ง)
(3.2) ผูกพันใหม่ (4 แห่ง)
(3.2.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า (2 แห่ง)
(3.2.2) ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้า (2 แห่ง)
4. งบอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง
5. งบรายจ่ายอื่น
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
1) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้า
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
3,354,269,100 2,665,997,100

หน่วยงาน

40,190,200

52,478,700

40,190,200

15,943,000

สทภ.1

36,535,700

สทภ.1,2,3,
4,6,8,10

-

3,314,078,900 2,613,518,400
1,314,852,800
302,464,100
110,418,300
1,212,826,500
36,257,500
75,126,800
26,899,500
155,788,300
1,949,928,000 2,084,782,100
150,325,200
1,716,198,300
979,331,500
112,754,200
343,035,900
120,975,500
612,089,500
49,298,100
226,272,200
49,298,100
81,826,600
9,842,900
39,455,200
81,826,600
144,445,600
109,006,000
35,439,600
31,244,900

-

31,244,900

-

สบป.

203,704,700

412,393,800

161,368,700

143,654,700

66,281,400

40,239,300

7,948,500

9,051,400

ศสท.

10,000,000

ศสท.

2,200,000

สปท.

-

4,200,000
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4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้า
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
6) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลอง
แห่งชาติ
7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกากับประปาสัมปทาน
8) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้า
ระบบผลิตน้าดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทาองค์ความรูร้ องรับภารกิจใหม่ด้านการ
อนุญาตใช้น้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ....
10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปา
หมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)

งบประมาณ
ปี 2562
4,986,200
3,227,700

งบประมาณ
ปี 2563
4,986,200
5,227,700

หน่วยงาน
สลก.
สลก.,กพร.

2,600,000

สสป.

1,084,000
2,550,000

สบจ.
สทภ.1

-

760,000

สบจ.

-

1,780,000

สบจ.

1,084,000
2,550,000

2,999,500

-

ศสท.

5,760,000

-

ศสท.

5,751,000

-

ศสท.

14) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามกิจกรรมวันสาคัญด้านทรัพยากรน้า
15) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้าใน
แม่น้าโขงสายประธาน

6,097,500
4,685,400

-

สสป.
สบป.

16) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้าของ
MRC สู่ประเทศสมาชิก
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้าของหน่วยงาน
ภาครัฐ
18) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ (International
Conference on Risk and Impacts from Extreme Events
in ASEAN Countries)

6,015,300

-

สบป.

1,880,000

-

สบจ.

1,310,500

-

สปท.

19) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรือ่ ง THA 2019
International Conference on Water Management under
NEXUS,Climate Change towards SDGS

5,715,400

-

สปท.

20) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ Ecosystem-based Water
Catchment Management
21) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้าโขง

1,056,400

-

สปท.

1,014,000

-

สบป.

12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ในองค์กร
13) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ
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ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้า
1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
ปี 2562
95,087,300

งบประมาณ
ปี 2563
103,415,400

43,323,000

38,089,500

สวพ.

5,000,000

สวพ.

-

หน่วยงาน

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้า
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้า การเคลื่อนตัวของตะกอน
และตะกอนท้องน้าแม่น้าโขงร่วมไทย-ลาว
5) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบเตือนภัยน้าท่วม-ดินถล่ม
(Early Warning)
6) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุต-ุ อุทกวิทยาแม่น้าโขง
(Mekong – HYCOS)
7) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ
และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รปู้ ระจาสถานี
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สาหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม
ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

25,000,000
1,764,300

23,134,700
1,700,000

ศปว.
สวพ.

20,328,800

26,000,000

สวพ.

669,000

669,000

สวพ.

4,002,200

4,002,200

ศปว.

4,820,000

สวพ.

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

37,910,600

268,739,100

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้า
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา
เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ กรมทรัพยากรน้า
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

37,910,600

268,739,100

-

-

45,000,000

สวพ.

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด
ปริมาณน้าเก็บกักในแหล่งน้าขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้า
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

-

69,000,000

ศปว.

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้าในพื้นที่
เกษตรน้าฝน ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

-

25,759,800

ศปว.

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้าทางไกลอัตโนมัติ
(ลุ่มน้ากกและโขงเหนือ) กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

-

23,342,300

ศปว.

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้าทางไกลอัตโนมัติ
(ลุ่มน้าแม่กลองและสาละวิน) กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

-

51,000,000

ศปว.
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งบประมาณ
ปี 2562
-

งบประมาณ
ปี 2563
17,900,000

7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด
ปริมาณน้าเก็บกักในแหล่งน้าขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

-

17,900,000

ศปว.

8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินงานให้กับกลุ่ม
ผู้ใช้น้า และเครือข่ายบริหารจัดการน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ..... ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และ
อานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้า (หมวด 4 การจัดสรรน้า
และการใช้น้า)

-

1,637,000

สสป.

-

6,700,000

สบจ.

-

10,500,000

กนก.
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6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด
ปริมาณน้าเก็บกักในแหล่งน้าขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
ศปว.

สสป.,
สทภ.1-11

11) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้า 25 ลุ่มน้าหลัก

37,910,600

-

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า
จาเพาะเพื่อหาพื้นที่พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าผิวดินในพื้นที่
ใต้ดินเค็ม อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

4,425,400
2,936,000

-

สวพ.

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้าอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ในครัวเรือนตามแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่

1,489,400

-

สวพ.
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามงบรายจ่าย
กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วย : ล้านบาท

ที่

รายการ

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

+ เพิ่ม/- ลด

ร้อยละ

1 งบบุคลากร

737.9200

738.5515

0.6315

2 งบดาเนินงาน

110.2527

109.7314

-0.5213 -0.47%

3,517.3475

3,200.5006

-316.8469 -9.01%

3 งบลงทุน

-

0.09%

4 งบเงินอุดหนุน

31.2449

5 งบรายจ่ายอื่น

203.7047

412.3938

208.6891 102.45%

4,600.4698

4,461.1773

-139.2925 -3.03%

รวมทั้งสิ้น

-31.2449 -100.00%

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณ พ.ศ. 2563
6,000
4,600.4698

5,000

4,461.1773

3,517.3475 3,200.5006

4,000

3,000
2,000
1,000
0

737.9200 738.5515

งบบุคลากร

110.2527 109.7314

งบดาเนินงาน

31.2449

งบลงทุน

ปีงบประมาณ 2562

-

203.7047 412.3938

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2563

งบรายจ่ายอื่น
412.3938 (9.24%)
งบบุคลากร
738.5515 (16.56%)

งบลงทุน
3,200.5006 (71.74%)

งบดาเนินงาน
109.7314 (2.46%)
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน
กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้า
2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาแหล่งน้า
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ
พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้า
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
พัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้า
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไก
องค์กรบริหารจัดการน้าทุกระดับ
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า

งบบุคลากร งบดาเนินงาน
738.5515 109.7314
738.5515
15.7399
738.5515
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
รวม
3,200.5006
412.3938 4,461.1773
754.2914

15.7399

754.2914

93.9915

353.3831

93.9915

172.5639

-

-

143.6547

591.0293

40.2393

306.7947

180.8192

180.8192
103.4154

-

-

2,847.1175

-

-

-

1,273.7101

-

-

-

1,339.8083

-

233.5991

แผนงานบูรณาการน้้า
73%

แผนงานพื้นฐาน
11%

แผนงานบุคลากร
16%

103.4154

268.7391 3,115.8566
-

1,273.7101
- 1,339.8083

268.7391

502.3382

รวม
สลก.
สพน.
สอน.
สวพ.
สบจ.
สปท.
สสป.
ศสท.
ศปว.
กนก.
สทภ.1
สทภ.2
สทภ.3
สทภ.4
สทภ.5
สทภ.6
สทภ.7
สทภ.8
สทภ.9
สทภ.10
สทภ.11

หน่วยงำน

รวมทังสิน

งบบุคลำกร

งบดำเนินงำน
รวมทังสิน

งบลงทุน

งบรำยจ่ำยอื่น

แผนงำนพืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบดำเนินงำน

408
6
49
4
8
4
1
2
18
8
1
79
37
17
29
15
25
15
24
35
17
14

4,461.1773
868.5548
633.0078
243.0172
257.4785
10.3240
2.2000
4.2370
79.4147
232.0390
10.5000
884.4845
77.5453
26.2555
228.3708
128.2171
72.6599
128.8495
108.3770
337.2917
51.9338
76.4192

2
2
-

754.2914
754.2914
-

1
1
-

738.5515
738.5515
-

1
1
-

15.7399
15.7399
-

246
4
36
2
6
3
1
1
18
2
29
33
14
21
5
19
8
11
11
15
7

591.0293
114.2634
33.9950
128.3405
76.2785
3.6240
2.2000
2.6000
79.4147
27.1369
29.1891
24.9847
11.2595
8.1986
5.1671
19.1639
4.5233
8.1970
1.1399
6.9338
4.4194

227
1
36
2
16
28
33
14
21
5
19
8
11
11
15
7

353.3831
10.0580
33.9950
128.3405
60.3633
26.6391
24.9847
11.2595
8.1986
5.1671
19.1639
4.5233
8.1970
1.1399
6.9338
4.4194

18
2
6
3
1
1
2
2
1
-

143.6547
10.2139
76.2785
3.6240
2.2000
2.6000
19.0514
27.1369
2.5500
-

1
1
-

93.9915
93.9915
-

160
13
2
2
1
1
6
1
50
4
3
8
10
6
7
13
24
2
7

3,115.8566
599.0128
114.6767
181.2000
6.7000
1.6370
204.9021
10.5000
855.2954
52.5606
14.9960
220.1722
123.0500
53.4960
124.3262
100.1800
336.1518
45.0000
71.9998

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

150
13
2
1
50
4
3
8
10
6
7
13
24
2
7

จำนวน
(รำยกำร)

2,847.1175
599.0128
114.6767
136.2000
855.2954
52.5606
14.9960
220.1722
123.0500
53.4960
124.3262
100.1800
336.1518
45.0000
71.9998

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

งบลงทุน

10
1
1
1
6
1
-

268.7391
45.0000
6.7000
1.6370
204.9021
10.5000
-

จำนวน งบประมำณ
(รำยกำร) (ล้ำนบำท)

งบรำยจ่ำยอื่น

แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ
รวมทังสิน

จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน
(รำยกำร) (ล้ำนบำท) (รำยกำร) (ล้ำนบำท) (รำยกำร) (ล้ำนบำท) (รำยกำร) (ล้ำนบำท) (รำยกำร) (ล้ำนบำท) (รำยกำร) (ล้ำนบำท) (รำยกำร) (ล้ำนบำท) (รำยกำร) (ล้ำนบำท) (รำยกำร)

รวมทัง 3 แผนงำน

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำแนกตำมแผนงำน
กรมทรัพยำกรนำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

13
13

14
14

3. ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ / แผน / เป้าหมายการให้บริการ
/ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรมทรัพยากรนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15
ผังเชื่อมโยงแผน / เป้าหมายการให้บริการ / งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
ประเด็นที่ 5 พัฒนาความมั่นคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้้า
(ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า/ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : การบริหารจัดการเชิงพื้นที่/
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ระบบเส้นทางน้้า/ประเด็นปฏิรูปที่ 4 : ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ/
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 : ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้้า)

แผนการปฏิรูปประเทศ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(เป้าหมายที่ 2 : สร้างความมั่นคงด้านน้้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ)
(เป้าหมายที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

18. การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้้า
(ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้า้ มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน)

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยงั่ ยืน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
กระทรวง

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี2580

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้้า

วิสัยทัศน์/ค่านิยม
กรมทรัพยากรน้้า

วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ ในพืน้ ที่เกษตรน้้าฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580
ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี

พันธกิจ
กรมทรัพยากรน้้า

แผนงาน
กรมทรัพยากรน้้า

1. มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทรัพยากรน้้าในพื้นที่เกษตรน้้าฝนมีการจัดสรรน้า้ อย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผูใ้ ช้น้า กลุ่มผู้ใช้น้ามีส่วนร่วม
3. ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิ ทธิภาพ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
754.2914 ล้านบาท
(ร้อยละ 17)

15

ผลสัมฤทธิ์
กรมทรัพยากรน้้า

1. จัดท้าแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ แบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
2. ก้ากับ ดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้า้ โดยค้านึงถึงระบบนิเวศ
4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้า้ อุปโภคบริโภค ด้วยเทคโนโลยี มาตรการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรน้้า
6. ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
591.0293 ล้านบาท
(ร้อยละ 13)

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้
3,115.8566 ล้านบาท
(ร้อยละ 70)

เป้าหมาย
การให้บริการกรม
ทรัพยากรน้้า

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการภาครัฐ

พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัตกิ าร กฎหมาย
เพื่อการบริหารจัดการน้า และการก้ากับ ดูแล
ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างและบ้ารุงรักษาแหล่งน้าทีม่ ีอยู่เดิม ให้
มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า คาดการณ์
เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึง
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก

อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู
แหล่งน้า และระบบกระจายน้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้น้าในพืนที่
เกษตรน้าฝน รวมถึงการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศและพืนที่ชุ่มน้า

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน้้า

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้า
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

ผลผลิต/โครงการ
กรมทรัพยากรน้้า

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า

ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า

ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
และบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า

ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ
พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้้า

โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
พัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้้า

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า

กิจกรรมหลัก
กรมทรัพยากรน้้า

บริหารทรัพยากรบุคคล

1) จัดท้าข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
2) พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า
3) พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้าง
พื้นฐานด้านน้้าอุปโภค บริโภคของประเทศ
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านน้้า
5) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
6) การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

1) ปรับปรุงซ่อมแซม และบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้้า

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่ง
น้้า จัดหาน้้าต้นทุน เพื่อสนอง
ความต้องการใช้น้าในพื้นที่
เกษตรน้้าฝน

1) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน้้าในพื้นที่เกษตร
น้้าฝน

1) พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้้า

ตัวชี้วัด
กรมทรัพยากรน้้า

เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการภาครัฐ

1) จ้านวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการ
การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่เกษตรน้้าฝน
12 เรื่อง

1) จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และบ้ารุงรักษา 83 แห่ง
2) จ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และ
บ้ารุงรักษาแหล่งน้้า 696 ครัวเรือน

1) จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาระบบ
เตือนภัยด้านน้้า 1,546 หมู่บ้าน
2) ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือน
ล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้าท่วม
น้้าป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

1) จ้านวนแหล่งน้้าได้รับการ
อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และ
ฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้น้าในพื้นที่เกษตร
น้้าฝน รวมถึงการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้้า
จ้านวน 58 แห่ง
2) จ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการอนุรักษ์ พัฒนา
ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้้า
20,261 ครัวเรือน

1) จ้านวนแหล่งน้้าได้รับการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน้้า 87 แห่ง

1) จ้านวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ
15 เรื่อง

งบประมาณ
กรมทรัพยากรน้้า

754.2914
ล้านบาท

103.4154
ล้านบาท

1,273.7101
ล้านบาท

1,339.8083
ล้านบาท

502.3382
ล้านบาท

306.7947
ล้านบาท

180.8192
ล้านบาท

รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,461.1773 ล้านบาท
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4. เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้า
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
4,600,469,800 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี 2563
4,461,177,300 บาท
- บาท

1. วิสัยทัศน์
องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน
โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580
2. พันธกิจ
1. จัดทาแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
2. กากับ ดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้าโดยคานึงถึงระบบนิเวศ
4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้าอุปโภคบริโภค ด้วยเทคโนโลยี มาตรการและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
6. ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย ปี 2563

เรื่อง

2

พื้นที่

43

ครัวเรือน

75,539

ครั้ง

1,100

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม
มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถ
ตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด : จานวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้า
เพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
มีการจัดสรรน้าอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน
โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้า กลุ่มผู้ใช้น้ามีส่วนร่วม
- ตัวชี้วัด : จานวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้า
ต้นทุนเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด : จานวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง
คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด : จานวนครั้งที่มีการเตือนภัย
ไม่มีการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตในพื้นที่เตือนภัย
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4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จ้าแนกตามแหล่งเงิน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชีวัด

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชีวัด

รวมทังสิน

หน่วยนับ
ล้านบาท

ปี 2562
4,600.4698

ปี 2563
4,461.1773

ปี 2564
4,201.3292

ปี 2565
4,073.6047

ปี 2566
989.3580

รวมเงินงบประมาณ

ล้านบาท

4,600.4698

4,461.1773

4,201.3292

4,073.6047

989.3580

รวมเงินนอกงบประมาณ
1. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้า

ล้านบาท

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้า ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
และบ้ารุงรักษาแหล่งน้าที่มี
อยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการใช้งาน

ล้านบาท

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการ
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ
และบารุงรักษา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ครัวเรือน ได้รับประโยชน์
จากการเพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุง และบารุงรักษา
แหล่งน้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แห่ง
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83

91

91

-

ครัวเรือน

498

696

847

847

-

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

140.2706

180.8192

220.0000

220.0000

-

เงินนอกงบประมาณ
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน้า
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
แหล่งน้าได้รับการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน้า

ล้านบาท

-

-

-

-

-

แห่ง

-

87

88

88

-

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

-

1,339.8083

1,439.8423

1,439.8423

-

เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

4.4254

-

-

-

-

-
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชีวัด

ตัวชีวัด
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
เครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้าในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
เครื่องมือและกลไกที่ได้รับ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ

หน่วยนับ

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้า คาดการณ์ เตรียมการ
และจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึง
การรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก

ล้านบาท

-

-

-

-

-

หมู่บ้าน

1,948

1,546

1,546

1,546

-

ร้อยละ

80

80

80

80

-

95.0873

103.4154

52.2007

52.2007

-

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
หมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบารุง
รักษาระบบเตือนภัยด้านน้า
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน
ได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้า
ได้ตรงต่อเหตุการณ์น้าท่วม
น้าป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า

ปี 2563

เรื่อง

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ
6. พัฒนากลไก มาตรการ
แผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อ
การบริหารจัดการน้า และ
การก้ากับ ดูแล ควบคุมให้
เป็นไปตามกฎหมาย

ล้านบาท

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ข้อเสนอแนะ กลไกและมาตรการ
การบริหารจัดการน้าในพื้นที่
เกษตรน้าฝน

ปี 2562

เรื่อง

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

1

15

10

10

-

37.9106

502.3382

198.9021

198.9021

-

-

-

-

-

-

13

12

14

14

-

1,008.6970

1,061.0861

915.2718

962.2437

-

-

-

-

989.3580
-
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชีวัด

ตัวชีวัด
7. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง
และฟื้นฟูแหล่งน้า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้น้าในพืนที่เกษตร
น้าฝน รวมถึงการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศและพืนที่ชุ่มน้า

หน่วยนับ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
แหล่งน้าได้รับการอนุรักษ์
พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้น้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ
นิเวศและพื้นที่ชุ่มน้า

แห่ง

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการอนุรักษ์ พัฒนา
ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้า

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

297

58

58

54

-

ครัวเรือน

88,606

20,261

21,000

20,000

-

เงินงบประมาณ

ล้านบาท

3,314.0789

1,273.7101

1,375.1123

1,200.4159

-

เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

-

-

-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่อง ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้าแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
แวดล้อม
3.สิง่งบประมาณรายจ่
ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

754,291,400 บาท
591,029,300 บาท
591,029,300 บาท

3,115,856,600 บาท
3,115,856,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้าแนกตามผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้าและบริหาร
จั2.ดโครงการ
การน้า : โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้า
รวมทังสิน

หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565 ปี 2566- จบ งบประมาณ
392.7083 218.0120
262.6403
87.9440
-

จ้านวน
รายการ
6
5

ปี 2563
226.2722
161.2382

1

65.0340

130.0680

130.0680

-

-

6

226.2722

392.7083

218.0120

-

-

เหตุผลความจ้าเป็นในการตังงบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานบูรณาการ
1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 81,826,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จานวน 4 รายการ เป็นเงิน 144,445,600 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

งบบุคลากร งบด้าเนินงาน
738.5515
109.7314
738.5515
15.7399
93.9915

ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่ม
ศักยภาพกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

-

ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพ และ
บารุงรักษาแหล่งน้า
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่ม
ศักยภาพระบบพยากรณ์
และเตือนภัยด้านน้า
3. แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
โครงการที่ 1 : โครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
แหล่งน้าและบริหาร
จัดการน้า

-

-

-

-

-

-

-

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและเพิ่ประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน้า
โครงการที่ 3 : โครงการ
พัฒนากลไกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้า

93.9915

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
3,200.5006
412.3938
353.3831
143.6547

172.5639

-

180.8192

-

-

40.2393

-

รวม
4,461.1773
754.2914
591.0293

306.7947

180.8192

-

103.4154

103.4154

2,847.1175

-

268.7391

3,115.8566

-

1,273.7101

-

-

1,273.7101

-

-

1,339.8083

-

-

1,339.8083

-

-

233.5991

-

268.7391

502.3382
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8. รายละเอียดงบประมาณจ้าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

754,291,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

755.8772
755.8772
737.9200
17.9572
-

754.2914
754.2914
738.5515
15.7399
-

798.6044
798.6044
782.8645
15.7399
-

845.5763
845.5763
829.8364
15.7399
-

895.3665
895.3665
879.6266
15.7399
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจ้าแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ้า
1.1.1 เงินเดือน
(1) อัตราเดิม 1256 อัตรา
(2) เงินประจาตาแหน่ง 20 อัตรา
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) 103 อัตรา
(4) เงิน พ.ส.ร. 9 อัตรา
(5) เงิน ส.ป.พ. 9 อัตรา
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ 152 อัตรา
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 6 อัตรา
(8) เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ก.)
4 อัตค่ราาจ้างประจ้า
1.1.2
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจา) 425 อัตรา
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจา) 3 อัตรา
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจา) 5 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) อัตราเดิม (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 459 อัตรา
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
2. งบด้าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รับค่าจ้างขัน้ สูงของตาแหน่ง
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผูป้ ฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

754,291,400 บาท
738,551,500
633,041,700
482,575,000
465,027,400
2,451,600
5,384,400
71,500
216,000
9,130,800
59,300
234,000
150,466,700
150,326,900
19,800
120,000
105,509,800
105,187,500
322,300
15,739,900
15,739,900
11,213,700
167,300
84,000
4,045,500
229,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
591,029,300 บาท
ต่อสิ่งแวดล้อม
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
306,794,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน ประกอบด้วย การจัดทาแผน
มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ กากับ ดูแลและควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้า
อุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและมาตรการ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้า พัฒนาวิชาการ กาหนดมาตรฐาน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้า และให้คาปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้า ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้า
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จ้าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน
น้าอุปโภคบริโภคของประเทศ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านน้า
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า

งบด้าเนินงาน
93.9915
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
172.5639
40.2393
79.6915
3.3600
5.4140

-

37.8724

-

12.4139

50.2863

-

55.0000

-

19.0514

74.0514

93.9915

5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

รวม
306.7947
83.0515
5.4140

-

-

-

93.9915

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จ้าแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงปริมาณ : จานวนข้อเสนอแนะ กลไก
และมาตรการการบริหารจัดการน้าใน
พื้นที่เกษตรน้าฝน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่วยนับ
เรื่อง

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

ปี 2562
แผน
(ผล)*
13
(4)

ปี 2563
แผน

ปี 2564
แผน

ปี 2565
แผน

ปี 2566
แผน

12

14

14

-

252.8198
252.8198
92.2955
62.9980
31.2449
66.2814
-

306.7947
306.7947
93.9915
172.5639
40.2393
-

116.6674
116.6674
93.9915
22.6759
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

116.6674
116.6674
93.9915
22.6759
-

93.9915
93.9915
93.9915
-
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รายละเอียดงบประมาณจ้าแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1. งบด้าเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(3) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัตงิ าน
(10) วัสดุสานักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน
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829,000 บาท

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สานักงานทรัพยากรน้าภาค 4
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 คัน

1,658,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 2 ตาบลหนองยาว
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 6 คัน

6,150,000 บาท
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(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ตาบลหนองนาคา
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 3 คัน

3,075,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 5 คัน

5,125,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 8 ตาบลควนลัง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,025,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 คัน

3,075,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 11 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 คัน

3,075,000 บาท

(8) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ตาบลหนองนาคา
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

1,570,000 บาท

(9) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน

1,570,000 บาท

(10) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

1,570,000 บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

1,288,000 บาท

(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
3,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 80 กิโลวัตต์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 ตาบลห้วยไผ่ อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 2 คัน

2,150,000 บาท
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(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
3,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 80 กิโลวัตต์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 11 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

1,075,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
รวม 79 รายการ (รวม 1,448 หน่วย)
(1.1) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง
(1.2) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1 ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1 ตาบลบ่อแฮ้ว
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง

12,461,500 บาท
12,461,500 บาท

(1.3) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 2 ตาบลหนองยาว อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี สานักงานทรัพยากรน้าภาค 2 ตาบลหนองยาว
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง

36,000 บาท

(1.4) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง
(1.5) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 4 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(1.6) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 5 ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(1.7) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง
(1.8) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 ตาบลห้วยไผ่ อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง
(1.9) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 8 ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
(1.10) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 3 สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

36,000 บาท
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36,000 บาท
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(1.11) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 3 สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

36,000 บาท

(1.12) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 3 สานักงานทรัพยากรน้าภาค 11 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
(1.13) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สานักงานทรัพยากรน้าภาค 8
ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
(1.14) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน กรมทรัพยากรน้า
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 47 เครื่อง
(1.15) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 1 ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 4 เครื่อง
(1.16) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 6 ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 เครื่อง
(1.17) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10
ตาบลมะขามเตีย้ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 เครื่อง
(1.18) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สานักงาน
ทรัพยากรน้าภาค 4 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5 เครื่อง
(1.19) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สานักงาน
ทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
11 เครื่อง
(1.20) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง
(1.21) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง
(1.22) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 11 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง
(1.23) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน กรมทรัพยากรน้า
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง
(1.24) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สานักงาน
ทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง
(1.25) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 สานักงาน
ทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง

36,000 บาท

130,000 บาท
799,000 บาท
68,000 บาท
51,000 บาท
34,000 บาท

110,000 บาท

242,000 บาท

440,000 บาท
32,000 บาท
32,000 บาท

80,000 บาท
2,800 บาท

5,400 บาท
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(1.26) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 เครื่อง
(1.27) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 สานักงานทรัพยากรน้าภาค 4 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 เครื่อง
(1.28) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง
(1.29) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2 เครื่อง
(1.30) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สานักงานทรัพยากรน้าภาค 4 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง
(1.31) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง
(1.32) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 3 เครื่อง
(1.33) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 9 เครื่อง
(1.34) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 ตาบลห้วยไผ่
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง
(1.35) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 4 เครื่อง
(1.36) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง
(1.37) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา แบบ Network
สาหรับกระดาษขนาด A3 สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10
ตาบลมะขามเตีย้ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง
(1.38) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา แบบ Network
สาหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง
(1.39) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สานักงาน
ทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 3 เครื่อง

17,200 บาท

25,200 บาท

12,600 บาท

12,600 บาท

17,800 บาท

8,900 บาท

26,700 บาท

80,100 บาท

15,000 บาท

60,000 บาท
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54,000 บาท

540,000 บาท

24,000 บาท
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(1.40) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1 ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 6 เครื่อง
(1.41) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 4 เครื่อง
(1.42) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง
(1.43) สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 กรม
ทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง
(1.44) สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 5 เครื่อง
(1.45) สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
(1.46) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 2
ตาบลหนองยาว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 14 เครื่อง
(1.47) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 75 เครื่อง
(1.48) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 4
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 26 เครื่อง
(1.49) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 5 ตาบล
หนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 เครื่อง
(1.50) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 6 เครื่อง
(1.51) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9
ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 10 เครื่อง
(1.52) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 11
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 8 เครื่อง
(1.53) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 112 เครื่อง
(1.54) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1
ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 15 เครื่อง
(1.55) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7
ตาบลห้วยไผ่ อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 8 เครื่อง
(1.56) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10
ตาบลมะขามเตีย้ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 เครื่อง
(1.57) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 1 ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 30 ชุด
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(1.58) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 2 ตาบลหนองยาว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 30 ชุด

114,000 บาท

(1.59) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 3 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 100 ชุด

380,000 บาท

(1.60) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 4 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 37 ชุด

140,600 บาท

(1.61) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5 ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
22 ชุด

83,600 บาท

(1.62) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 6 ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 46 ชุด

174,800 บาท

(1.63) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 7 ตาบลห้วยไผ่ อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 12 ชุด

45,600 บาท

(1.64) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 34 ชุด

129,200 บาท

(1.65) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 ชุด

57,000 บาท

(1.66) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 11 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
13 ชุด

49,400 บาท
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(1.67) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้า
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 167 ชุด
(1.68) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
สาหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16
core) ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงาน
ทรัพยากรน้าภาค 8 ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด
(1.69) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1 ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 27 ชุด
(1.70) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 2 ตาบลหนองยาว อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 27 ชุด
(1.71) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 90 ชุด
(1.72) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 4 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 30 ชุด
(1.73) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 5 ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 20 ชุด
(1.74) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 40 ชุด
(1.75) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 ตาบลห้วยไผ่ อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 10 ชุด
(1.76) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 30 ชุด
(1.77) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 ชุด
(1.78) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 11 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 11 ชุด
(1.79) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 152 ชุด

634,600 บาท

28,000 บาท

324,000 บาท

324,000 บาท

1,080,000 บาท

360,000 บาท

240,000 บาท

480,000 บาท

120,000 บาท

360,000 บาท

156,000 บาท

132,000 บาท

1,824,000 บาท

35
35
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สารวจ
(1) ครุภัณฑ์สารวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
รวม 24 รายการ (รวม 26 หน่วย)
(1.1) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
(1.2) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1 ตาบลบ่อแฮ้ว
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง
(1.3) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 2 ตาบลหนองยาว
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง
(1.4) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ตาบลหนองนาคา
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง
(1.5) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 4 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(1.6) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 5 ตาบล
หนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(1.7) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง
(1.8) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 ตาบลห้วยไผ่
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง
(1.9) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 8 ตาบลควนลัง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
(1.10) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง
(1.11) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง
(1.12) เครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของ
วัสดุบดอัดแบบใช้ไฟฟ้า สานักงานทรัพยากรน้าภาค 11 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
(1.13) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

33,995,000 บาท
18,070,000 บาท
1,700,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

850,000 บาท

1,080,000 บาท

36
36
(1.14) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1 ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง
(1.15) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 2 ตาบลหนองยาว อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง
(1.16) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง
(1.17) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 4 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(1.18) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 5 ตาบลหนองบัวศาลา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(1.19) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง
(1.20) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 ตาบลห้วยไผ่ อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง
(1.21) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 8 ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
(1.22) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง
(1.23) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง
(1.24) เครื่องมือเจาะสารวจดินแบบเจาะล้าง (สามขา) พร้อมอุปกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 11 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
(2) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
(3) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 1 ตาบลบ่อแฮ้ว
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง

540,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

2,450,000 บาท

1,225,000 บาท
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(4) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 2 ตาบลหนองยาว
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง
(5) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ตาบลหนองนาคา
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง
(6) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 4 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(7) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 5 ตาบลหนองบัวศาลา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(8) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง
(9) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 ตาบลห้วยไผ่
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง
(10) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 8 ตาบลควนลัง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
(11) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง
(12) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10 ตาบลมะขามเตีย้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง
(13) เครื่องมือสารวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้นทานไฟฟ้าจาเพาะ
พร้อมอุปกรณ์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 11 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(1.1) ก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนบริหารจัดการน้า บ้านไผ่เสวก
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(1.2) ก่อสร้างอาคารสานักงานศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 6 (แม่สะเรียง)
พร้อมถนนภายในสานักงานและรั้ว บ้านท่าข้าม หมู๋ทื่ 1 ตาบลบ้านกาศ
อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(1.3) ก่อสร้างอาคารห้องประชุมจุได้จานวน 100 คน เลขที่ 47
ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

1,225,000 บาท

1,225,000 บาท

1,225,000 บาท

1,225,000 บาท

1,225,000 บาท

1,225,000 บาท

1,225,000 บาท

1,225,000 บาท

1,225,000 บาท

1,225,000 บาท

92,872,400 บาท
21,086,000 บาท
21,086,000 บาท
6,786,000 บาท
9,500,000 บาท

4,800,000 บาท
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2.1.2.2 คาจางบริษทั ที่ปรึกษา
(1) คาใชจายในโครงการดาตาเลคทรัพยากรน้ํา (DWR Data Lake)
(2) คาใชจายในโครงการระบบและบริการภูมสิ ารสนเทศกลาง
(DWR GIS System)
2.1.2.3 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิง่ กอสรางประกอบ
(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิง่ กอสรางประกอบที่มรี าคาตอหนวย
ต่ํากวา 10 ลานบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หนวย)
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟาสวนอุทกวิทยาและบานพัก สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 1 แหง
(1.2) ปรับปรุงระบบประปาสวนอุทกวิทยาและบานพัก สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 1 แหง
(1.3) ปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุ สวนวิชาการ สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 2 หมูท ี่ 9 ตําบลหนองยาว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แหง
(1.4) ปรับปรุงซอมแซมบานพักราชการและอาคารชุด สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 7 เลขที่ 195 หมูท ี่ 4 ตําบลหวยไผ อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 แหง
(1.5) ปรับปรุงระบบประปาในสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 เลขที่ 195 หมูท ี่ 4
ตําบลหวยไผ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แหง
(1.6) ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานสวนประสานและบริหารจัดการ
ลุม น้ําภาคใตฝง ตะวันตก สวนที่ 2 หมูท ี่ 11 ตําบลโคกหลอ
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แหง
(1.7) ปรับปรุงซอมแซมบานพัก ระดับ 1-2 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8
หมูท ี่ 6 ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 1 แหง
(2) ปรับปรุงลิฟทโดยสาร อาคารกรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แหง
3. งบรายจายอื่น
คาครุภัณฑ (ลําดับที่ 1 - 2)
1) คาใชจายในการบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) คาใชจายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ํา
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชัว่ คราว
4) คาใชจายในการเผยแพรประชาสัมพันธดา นทรัพยากรน้ํา
5) คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
6) คาใชจายในการดําเนินงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง
แหงชาติ

55,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
16,786,400 บาท
6,728,400 บาท
571,900 บาท

495,200 บาท

1,100,000 บาท
490,300 บาท

1,620,000 บาท
900,000 บาท

1,551,000 บาท
10,058,000 บาท
40,239,300 บาท
19,051,400 บาท
9,051,400 บาท

10,000,000 บาท

2,200,000 บาท
4,986,200 บาท
5,227,700 บาท
2,600,000 บาท
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7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกากับประปาสัมปทาน
8) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้า
ระบบผลิตน้าดืม่ ในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทาองค์ความรู้รองรับภารกิจใหม่ดา้ นการ
อนุญาตใช้น้าตามพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้า พ.ศ....
10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,084,000 บาท
2,550,000 บาท

760,000 บาท
1,780,000 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
และบ้ารุงรักษาแหล่งน้า

180,819,200 บาท

วัตถุประสงค์ :
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม บารุงรักษาแหล่งน้า ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเพื่อสารวจออกแบบ
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า เพื่อให้ได้แบบแปลนพร้อมประมาณราคา
ค่าก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรมเพื่อควบคุมงานการ
ก่อสร้างให้มีคุณภาพ และถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จ้าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบารุงรักษา
แหล่งน้า

งบด้าเนินงาน
-

หน่วย:ล้านบาท

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
180.8192
180.8192
-

รวม
180.8192
180.8192

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ของผลผลิตจ้าแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

ปี 2562
แผน
(ผล)*
26
( 25 )

ปี 2563
แผน

ปี 2564
แผน

ปี 2565
แผน

ปี 2566
แผน

83

35

35

-

696

520

520

-

เชิงปริมาณ : จานวน
แหล่งน้าที่ได้รับการ
ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
บารุงรักษา

แห่ง

เชิงปริมาณ : จานวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์จากการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุง และบารุง
รักษาแหล่งน้า

ครัวเรือน

498
( 478 )

รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

140.2706
140.2706
140.2706
-

180.8192
180.8192
180.8192
-

220.0000
220.0000
220.0000
-

220.0000
220.0000
220.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-
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รายละเอียดงบประมาณจ้าแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบ้ารุงรักษาแหล่งน้า
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสารวจออกแบบ
(1) ค่าสารวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 450 หน่วย)
(1.1) ค่าสารวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 450 แห่ง
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 156 หน่วย)
(1.1) ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 156 แห่ง
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 65 รายการ (รวม 65 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้าล้นคลองเวฬุ หมู่ที่ 4 ตาบลวังสรรพรส
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมตลิง่ คลองหอทองน้อย หมู่ที่ 1 ตาบลบางเตย
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(1.3) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านดอยหล่อ หมู่ที่ 6 ตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.4) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านค่า
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(1.5) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ บ้านต้นฮ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านค่า
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(1.6) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ บ้านหนองแพงพวย หมู่ที่ 1 ตาบลหนองเต่า
อาเภอเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(1.7) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านทุ่งตาทั่ง หมู่ที่ 4 ตาบลหนองเต่า
อาเภอเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
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(1.8) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านบางไซ หมู่ที่ 1 ตาบลพิกุล อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(1.9) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านคลองวังเดือ่ หมู่ที่ 2,4 ตาบลน้าทรง
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(1.10) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตาบลน้าทรง
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(1.11) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตาบลน้าทรง
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(1.12) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านบุ้งผักกาด หมู่ที่ 2 ตาบลเขาชนกัน
อาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(1.13) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านน้าตก หมู่ที่ 1 ตาบลสะแกกรัง
อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.14) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านภูมิธรรม หมู่ที่ 3 ตาบลสะแกกรัง
อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.15) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านบางกุง้ หมู่ที่ 7 ตาบลสะแกกรัง
อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.16) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านจักษา หมู่ที่ 8 ตาบลสะแกกรัง
อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.17) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 1 ตาบลระบา อาเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.18) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านห้วยรัง หมู่ที่ 2 ตาบลระบา อาเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.19) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 5 ตาบลระบา อาเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.20) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านห้วยเปล้า หมู่ที่ 6 ตาบลระบา อาเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
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(1.21) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหาดทรายงาม หมู่ที่ 8 ตาบลระบา
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.22) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 9 ตาบลระบา อาเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.23) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านกม.52 หมู่ที่ 10 ตาบลระบา อาเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.24) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านอ่างห้วยดง หมู่ที่ 11 ตาบลระบา
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.25) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านปากเหมือง หมู่ที่ 1 ตาบลลานสัก
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.26) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านเขาพระยาพายเรือ หมู่ที่ 5 ตาบลลานสัก
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.27) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านบ่อยาง หมู่ที่ 8 ตาบลบ่อยาง
อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.28) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองแว่น หมู่ที่ 9 ตาบลบ่อยาง
อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.29) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองขุนทอง หมู่ที่ 1 ตาบลหนองนางนวล
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.30) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านทุ่งมะขามหวาน หมู่ที่ 4 ตาบลหนองนางนวล
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.31) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองรืน (จ.2) หมู่ที่ 5 ตาบลหนองนางนวล
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.32) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองรืน (จ.1) หมู่ที่ 5 ตาบลหนองนางนวล
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.33) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านปากปวน หมู่ที่ 1,8,10,11 ตาบลปากปวน
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง
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(1.34) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ตาบลปากปวน
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง
(1.35) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 9 ตาบลปากปวน
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง
(1.36) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านโนนอุดม (วัดโนนอุดม) หมู่ที่ 2 ตาบลศรีวิชัย
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
(1.37) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านกุดค้า (วัดป่าเรไลย์) หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งฝน
อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(1.38) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตาบลผักตบ
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(1.39) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านคาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตาบลภูดิน
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
(1.40) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ 11 ตาบลภูดิน
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
(1.41) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตาบลสาราญใต้
อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
(1.42) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตาบลสาราญใต้
อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
(1.43) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านท่าม่วง (วัด) หมู่ที่ 11 ตาบลศรีบุญเรือง
อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
(1.44) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 10 ตาบลกุดเค้า
อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
(1.45) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตาบลคาแคน อาเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
(1.46) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลสาราญใต้
อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
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(1.47) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตาบลนาข่า
อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
(1.48) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตาบลโพนเพ็ก
อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
(1.49) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านวังเย็น หมู่ที่ 1 ตาบลวังเย็น อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(1.50) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านวังกะจะ หมู่ที่ 2 ตาบลวังเย็น
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(1.51) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ตาบลวังเย็น
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(1.52) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านสะพานนาค หมู่ที่ 8 ตาบลวังเย็น
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(1.53) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านห้วยแกะ หมู่ที่ 9 ตาบลวังเย็น
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(1.54) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านพระ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านพระ
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(1.55) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านวังวิเศษ หมู่ที่ 7 ตาบลวังมะปรางเหนือ
อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 แห่ง
(1.56) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านแพรกโด หมู่ที่ 13 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง 1 แห่ง
(1.57) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านบ่อจิก หมู่ที่ 9 ตาบลบางจาก
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(1.58) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านท่ากุน หมู่ที่ 9 ตาบลเขาชัยสน
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
(1.59) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านเขาผี หมู่ที่ 5 ตาบลชะแล้ อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

113,000 บาท

132,000 บาท

486,000 บาท

320,000 บาท

426,000 บาท

380,000 บาท

500,000 บาท

172,000 บาท

879,000 บาท

571,000 บาท

1,785,000 บาท

499,000 บาท

793,000 บาท
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(1.60) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตาบลสลุย อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
(1.61) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านคลองตุย หมู่ที่ 8 ตาบลน้าหัก อาเภอครีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(1.62) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านท่า หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งตะไคร อาเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
(1.63) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งคาวัด อาเภอละแม
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
(1.64) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บ้านราชประชา หมู่ที่ 9 ตาบลสินเจริญ
อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(1.65) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ากุดฟ้า บ้านอัมพวัน ตาบลลาคลอง
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)
(1.1) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าบ้านสหกรณ์ 6 บ้านสหกรณ์ 6
ตาบลบ้านสหกรณ์ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.2) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าโป่งฮ่อม บ้านสหกรณ์ 4 ตาบลออนเหนือ
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.3) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วยงิ้ว บ้านงิ้วใหม่ ตาบลงิ้ว อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(1.4) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก ตาบลไหล่หิน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(1.5) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าแม่ปู บ้านเวียงใต้ ตาบลเมืองยาว
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(1.6) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วยเอีย้ ง บ้านใหม่น้าเย็น ตาบลดอยลาน
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(1.7) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าแม่เหิน บ้านแม่ฮวก ตาบลไหล่หิน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(1.8) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าหนองกอง บ้านหนองกอง ตาบลนาบ่อคา
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง
(1.9) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วยสองแควหลวง บ้านแม่ระวาน
ตาบลยกกระบัตร อาเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง

622,000 บาท

357,000 บาท

309,000 บาท

300,000 บาท

276,000 บาท

2,000,000 บาท
15,943,000 บาท
15,943,000 บาท
760,000 บาท
490,000 บาท
920,000 บาท
1,680,000 บาท
1,350,000 บาท
480,000 บาท
1,090,000 บาท
740,000 บาท
950,000 บาท
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(1.10) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าคลองห้วยทราย บ้านคลองห้วยทราย
ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง
(1.11) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วยแม่ตมุ้ บ้านตุม้ เหนือ ตาบลท่าจาปี
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง
(1.12) บารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วยมะเฟือง บ้านห้วยมะเฟือง
ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.13) บารุงรักษาฝายน้าล้นแม่ลาว บ้านหัวเวียง ตาบลเวียง
อาเภอเวียงป่าป้า จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(1.14) บารุงรักษาระบบส่งน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยคลองตะแบก
บ้านหนองมะค่า ตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง
(1.15) บารุงรักษาระบบส่งน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง
ตาบลสบเตีย้ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.16) บารุงรักษาระบบส่งน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยก้า บ้านกาดขีเ้ หล็ก
ตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.17) บารุงรักษาระบบกระจายน้า สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
อินทนนท์ บ้านขุนกลาง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.18) บารุงรักษาระบบกระจายน้าแหล่งน้าหนองกระทิง ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 1 แห่ง

1,090,000 บาท
1,005,000 บาท
903,000 บาท
1,405,000 บาท
450,000 บาท
490,000 บาท
450,000 บาท
490,000 บาท

1,200,000 บาท
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8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้า

103,415,400

บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้า ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และ
กาหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเสนอแนะแนวทาง มาตรการการป้องกัน และแก้ไขวิกฤตน้า
- เพื่อบารุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
ต่อเนื่องตลอดเวลา

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จ้าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบด้าเนินงาน
รวมทังสิน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือน
ภัยด้านน้า

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
รวม
103.4154 103.4154
103.4154 103.4154

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จ้าแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ : จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบารุงรักษาระบบเตือนภัย
ด้านน้า

หมู่บ้าน

เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือน
ล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้าท่วม น้าป่า
ไหลหลาก ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
แผน
(ผล)*
1,948
( 1,214 )
80
(-)
95.0873
95.0873
95.0873
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566

แผน

แผน

แผน

แผน

1,546

1,546

1,546

-

80

80

80

-

103.4154
103.4154
103.4154
-

52.2007
52.2007
52.2007
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

52.2007
52.2007
52.2007
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัยดานน้ํา

1. งบรายจายอืน่
คาครุภัณฑ (ลําดับที่ 1 - 2)
1) คาใชจา ยในการซอมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา
กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) คาใชจา ยในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
3) คาใชจา ยในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ํา
4) คาใชจา ยในการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคลือ่ นตัวของตะกอน และ
ตะกอนทองน้ําแมน้ําโขงรวมไทย-ลาว
5) คาใชจา ยในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม
(Early Warning)
6) คาใชจา ยในการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอตุ -ุ อุทกวิทยาแมน้ําโขง
(Mekong – HYCOS)
7) คาใชจา ยในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ
และระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ
8) คาใชจา ยในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายผูร ูประจําสถานี
เตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพื้นที่เสีย่ งอุทกภัย-ดินถลม
ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

103,415,400 บาท
103,415,400 บาท
43,089,500 บาท
38,089,500 บาท
5,000,000 บาท

23,134,700 บาท
1,700,000 บาท
26,000,000 บาท
669,000 บาท
4,002,200 บาท
4,820,000 บาท
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8.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

3,115,856,600
1,273,710,100

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้า
และบริหารจัดการน้า

บาท
บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์
อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษา
สมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้า
8.3.1.2 สถานที่ด้าเนินการ
พื้นที่นอกเขตชลประทาน 29 จังหวัด
8.3.1.3 ระยะเวลาด้าเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
11,486,335,000
8.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ
11,486,335,000

บาท
บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จ้าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า จัดหาน้าต้นทุนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้น้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน

งบด้าเนินงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
รวม
1,273.7101
1,273.7101
1,273.7101
1,273.7101
-

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ
จ้าแนกตามแหล่งเงิน
ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงปริมาณ : จานวนแหล่งน้าได้รับการอนุรักษ์
พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้น้าในพื้นที่
เกษตรน้าฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ
นิเวศและพื้นที่ชุ่มน้า

หน่วยนับ
แห่ง

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ

แผน
(ผล)*
297
( 141 )

แผน

แผน

แผน

แผน

58

58

54

-

-

เชิงปริมาณ : จานวนครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง
และฟื้นฟูแหล่งน้า

ครัวเรือน

88,606
( 57,437 )

20,261

21,000

20,000

รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7,637.0967
7,637.0967
7,637.0967
-

1,273.7101
1,273.7101
1,273.7101
-

1,375.1123
1,375.1123
1,375.1123
-

1,200.4159
1,200.4159
1,200.4159
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-
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รายละเอียดงบประมาณจ้าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้า
และบริหารจัดการน้า
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าบุมะค่า บ้านบุมะค่า
ตาบลมาบตะโกเอน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้าล้นลานางรอง บ้านลานางรอง
ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าโพธิ์ทอง ตาบลกะลุวอเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าคลองลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 4 ตาบลปะลุรู
อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(1.5) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าธรรมชาติ บ้านใหญ่ ตาบลสุไหงปาดี
อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(1.6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าห้วยก้านเหลือง หมู่ที่ 8
ตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
(1.7) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้าล้นห้วยป่าเลาและระบบส่ง หมู่ที่ 2, 4, 5
ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
(1.8) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าบึงถนนหักใหญ่
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตาบลกุดพิมาน อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(1.9) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าหาดสาราญ ตาบลหาดสาราญ
อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง 1 แห่ง
(1.10) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้าล้นหนองลาด บ้านหนองลาด
ตาบลนาไม้ไผ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(1.11) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าคลองธรรมชาติ บ้านปูตะ
ตาบลละหาร อาเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(1.12) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้า ตาบลรือเสาะออก อาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(1.13) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าธรรมชาติ บ้านตะโละแมะนา
ตาบลตะโละแมะนา อาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
(1.14) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าธรรมชาติ บ้านแลแวะ
ตาบลตะโละแมะนา อาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
(1.15) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าบ้านคล้า ช่วง 2 ตาบลตาเซะ
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง

1,273,710,100 บาท
1,273,710,100
1,273,710,100
1,273,710,100
494,532,100
140,619,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,500,000 บาท
1,800,000 บาท
9,900,000 บาท
8,000,000 บาท
7,500,000 บาท
6,000,000 บาท
5,559,600 บาท
10,000,000 บาท

9,980,000 บาท
5,000,000 บาท
8,500,000 บาท
8,500,000 บาท
8,500,000 บาท
7,900,000 บาท
9,900,000 บาท
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(1.16) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้าล้นคลองบ่วงช้าง บ้านโคกวา หมู่ที่ 7
ตาบลนาโหนด อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
(1.17) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าบ้านพรุน้าเย็น หมู่ที่ 2 ตาบลลาใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
(1.18) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าพรุพลี-บางพังกา ตาบลสะกอม
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
(1.19) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้าบางคลาน ตาบลบางคลาน
อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(1.20) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายใต้สะพานห้วยหลัก บ้านทะนง หมู่ที่ 7
ตาบลตระแสง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าห้วยหนองเข็ม ตาบลนาหัวบ่อ
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ากุดเรือคา ตาบลท่าบ่อสงคราม
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าแม่ฉางข้าว บ้านฮ่างต่า หมู่ที่ 3
ตาบลป่างิ้ว อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตาบลบางริ้น
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าบึงพฤาชัย ตาบลหมูม่น
อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
วงเงินทั้งสิน้
เงินนอกงบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าห้วยเสียว ตาบลบ้านหินโงม
อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
วงเงินทั้งสิน้
เงินนอกงบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ากุดนาแซง ตาบลบ้านโคก
อาเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
วงเงินทั้งสิน้
เงินนอกงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

6,000,000 บาท
7,500,000 บาท
3,000,000 บาท
6,780,300 บาท
4,800,000 บาท
70,771,500 บาท
82,099,600 บาท
45,714,900 บาท
25,000,000 บาท
17,649,400 บาท
88,247,000
17,649,400
70,597,600

บาท
บาท
บาท
บาท
17,790,200 บาท

88,951,000
17,790,200
71,160,800

บาท
บาท
บาท
บาท
45,442,900 บาท

87,619,700
22,995,500
45,442,900
19,181,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

53

53

(9) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าห้วยหนองหาร ตาบลไชยบุรี
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
วงเงินทั้งสิน้
เงินนอกงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้าคลองแขยง บ้านสักงาม หมู่ที่ 1
ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้าห้วยซันโพรง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.) บ้านหนองหอย หมู่ที่ 11
ตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(1.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ บ้านกระเจา หมู่ที่ 7
ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง
(1.3) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติหนองหญ้ากาด หมู่ที่ 1
ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
(1.4) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าสระน้าบ้านเตย บ้านเตย หมู่ที่ 3
ตาบลขามป้อม อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(1.5) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริ บ้านยางน้อย
บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
1 แห่ง
(1.6) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าห้วยมุก บ้านห้วยทราย ตาบลคาชะอี
อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
(1.7) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริ
บ้านดอนม่วงพัฒนา บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลโพนทราย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบึงหวาย ช่วง 2 หมู่ที่ 2 ตาบลโกรกพระ
อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าหนองตานิวใหญ่ ช่วง 2 บ้านตานิว หมู่ที่ 6
บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านเนินกว้าว หมู่ที่ 9 ตาบลยางตาล
อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8 ตาบลนครสวรรค์ตก
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง

36,383,700 บาท
66,600,000
16,459,700
36,383,700
13,756,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,060,000 บาท
779,178,000 บาท
37,749,800 บาท
9,950,000 บาท

6,500,000 บาท

3,800,000 บาท
3,000,000 บาท
2,000,000 บาท

9,999,800 บาท
2,500,000 บาท

13,581,000 บาท
18,000,000 บาท

15,420,000 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้า

1,339,808,300 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
8.3.2.2 สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่นอกเขตชลประทาน 24 จังหวัด
8.3.2.3 ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
4,219,492,900 บาท
- เงินงบประมาณ
4,219,492,900 บาท
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้าในพื้นที่เกษตร
น้าฝน

หน่วย:ล้านบาท

งบดาเนินงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
1,339.8083
1,339.8083
-

รวม
1,339.8083
1,339.8083

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

เชิงปริมาณ : จานวนแหล่งน้าได้รับการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้า
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่วยนับ

แห่ง
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
(ผล)*
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ

แผน

แผน

แผน

แผน

88

88

88

-

1,339.8083
1,339.8083
1,339.8083
-

1,439.8423
1,439.8423
1,439.8423
-

1,439.8423
1,439.8423
1,439.8423
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนือ่ งถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

5555

(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้าพิจิตร วัดบางคลาน-แม่น้ายม ตาบลบางคลาน
อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าเชื่อมต่อโครงข่ายน้าบึงน้อย-บึงน้าด้วน
หมู่ที่ 1,2 ตาบลไร่อ้อย อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าหนองจระเข้ ตาบลสารจิตร อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคุดด้วน ตาบลสวนขัน ตาบลละอาย
อาเภอช้างกลาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

55,736,000 บาท
48,560,000 บาท
23,176,200 บาท
20,000,000 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้า

1,339,808,300 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
8.3.2.2 สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่นอกเขตชลประทาน 24 จังหวัด
8.3.2.3 ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
4,219,492,900 บาท
- เงินงบประมาณ
4,219,492,900 บาท
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้าในพื้นที่เกษตร
น้าฝน

หน่วย:ล้านบาท

งบดาเนินงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
1,339.8083
1,339.8083
-

รวม
1,339.8083
1,339.8083

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

เชิงปริมาณ : จานวนแหล่งน้าได้รับการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้า
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่วยนับ

แห่ง
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
แผน
(ผล)*
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ

แผน

แผน

แผน

แผน

88

88

88

-

1,339.8083
1,339.8083
1,339.8083
-

1,439.8423
1,439.8423
1,439.8423
-

1,439.8423
1,439.8423
1,439.8423
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนือ่ งถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-
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รายละเอียดงบประมาณจ้าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้า

1,339,808,300 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)
(1.1) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางหินฝน (จานวน 6 แห่ง) ตาบลปางหินฝน
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.2) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่มะลอ (จานวน 4 แห่ง) ตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.3) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงป่ากล้วย (จานวน 1 แห่ง) ตาบลแม่สอย
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.4) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงป่าแป๋ (จานวน 7 แห่ง) ตาบลป่าแป๋, สบเปิง,
สันป่ายาง, อินทขิล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

1,339,808,300
1,339,808,300
1,339,808,300
514,163,500
72,341,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

847,800 บาท

565,200 บาท

141,300 บาท

989,100 บาท

(1.5) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงสบโขง (จานวน 7 แห่ง) ตาบลสบโขง
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.6) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยเป้า (จานวน 4 แห่ง) ตาบลเมืองนะ, แม่นะ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.7) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงคลองลาน (จานวน 1 แห่ง) ตาบลปางมะค่า
อาเภอขาณุวรลักษรบุรี จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง
(1.8) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่สอง (จานวน 6 แห่ง) ตาบลแม่สอง, คีรีราษฎร์
อาเภอท่าสองยาง, พบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง

989,100 บาท

(1.9) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (จานวน 6 แห่ง) ตาบลสบป่อง,
แม่สามแลบ อาเภอปางมะผ้า , สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(1.10) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงสบเมย (จานวน 5 แห่ง) ตาบลสบเมย
อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

847,800 บาท

565,200 บาท

141,300 บาท

847,800 บาท

706,500 บาท
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(1.11) ก่อสร้างระบบกระจายน้าบึงหนองคาย สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านภู่ หมู่ที่ 5
ตาบลวัดธาตุ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
(1.12) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านประจาไม้
หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
(1.13) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านน้าแพะ หมู่ที่ 6
ตาบลปิงหลวง อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.14) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2
ตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.15) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านปางปุก หมู่ที่ 2
ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.16) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านเชตวัน หมู่ที่ 1
ตาบลสันทะ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.17) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านน้าลีใต้ หมู่ที่ 8
ตาบลปิงหลวง อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.18) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านนาเลา หมู่ที่ 3
ตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.19) ก่อสร้างระบบกระจายน้าสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านอุดมทรัพย์) บ้านอุดมทรัพย์
หมู่ที่ 8 ตาบลหินดาด อาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง
(1.20) ก่อสร้างระบบกระจายน้าสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านสุขสวรรค์) บ้านสุขสวรรค์
หมู่ที่ 13 ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
1 แห่ง
(1.21) ก่อสร้างระบบกระจายน้าสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงผาผึง้ -ศรีครี ีรักษ์ (บ้านศรีครี ีรักษ์) ระยะ 2
บ้านศรีครี ีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
1 แห่ง
(1.22) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านน้าหมัน
สนับสนุนโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน้าหมัน
หมู่ที่ 1 ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง
(1.23) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกกจาน
สนับสนุนโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านกกจาน
หมู่ที่ 7 ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง

1,996,000 บาท

3,232,600 บาท

2,856,000 บาท

2,841,000 บาท

2,826,000 บาท

2,811,000 บาท

2,841,000 บาท

2,300,000 บาท

3,340,800 บาท

2,540,600 บาท

7,225,700 บาท

8,000,000 บาท

5,000,000 บาท

5959

(1.24) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพระราชดาริสวนผลไม้ภาคใต้ ตาบลพรหมณี
อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
(1.25) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตาบลขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (จานวน 10 แห่ง)
ตาบลขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.26) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (จานวน 7 แห่ง)
ตาบลดงพญา อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 แห่ง

2,569,000 บาท

1,228,900 บาท

860,200 บาท

(1.27) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (จานวน 9 แห่ง)
ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 แห่ง

1,106,000 บาท

(1.28) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (จานวน 6 แห่ง)
ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 แห่ง

737,300 บาท

(1.29) ก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (จานวน 1 แห่ง) ตาบลภูฟ้า
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 แห่ง

122,800 บาท

(1.30) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านโป่งคา หมู่ที่ 5
ตาบลดูพ่ งษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.31) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านแหน 3 ตาบลผาทอง
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.32) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านละเบ้ายา
ตาบลสะเนียน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(1.33) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านห้วยเฮือ
ตาบลสะเนียน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

2,883,000 บาท

2,814,000 บาท

2,847,000 บาท

2,721,000 บาท

60

60

(2) ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้าหนองหวาย บ้านทุ่งมั่ง ตาบลหนองลาด
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยลานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านปง หมู่ที่ 8 ตาบลออนใต้
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าน้าแวน ระยะ 2
บ้านผาฮาว หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
1 แห่ง
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้าจากฝายน้าล้นแม่สะมาด บ้านป่าปุ๊
หมู่ที่ 2 ตาบลผาบ่อง อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 แห่ง
(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้าจากฝายน้าล้นทุ่งปงเรียน ระยะ 2
ตาบลบ้านเอื้อม อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้าสนับสนุนสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ระยะ 2 ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนันสนุน
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ภายในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37
ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(9) ก่อสร้างระบบกระจายน้าจากฝายน้าล้นแม่น้ามะ บ้านสันต้นธง
หมู่ที่ 2 ตาบลศรีดอนมูล อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(10) ก่อสร้างระบบการกระจายน้าสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15
ตาบลป่าตึง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(11) ก่อสร้างระบบกระจายน้าจากฝายน้าล้นแม่เย็น บ้านแสนตอ
หมู่ที่ 11 ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(12) ก่อสร้างระบบกระจายน้าจากฝายน้าล้นทุ่งหัวขัว
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(13) ก่อสร้างระบบกระจายน้าสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงผาผึง้ -ศรีครี ีรักษ์ (บ้านผาผึง้ ) บ้านผาผึง้ หมู่ที 6
ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง
(14) ก่อสร้างระบบกระจายน้าสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงสบเมย (บ้านห้วยน้าใส) ระยะ 2 บ้านห้วยน้าใส
หมู่ที่ 9 ตาบลสบเมย อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(15) ก่อสร้างระบบกระจายน้าสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3 บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยเขย่ง
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

102,170,000 บาท
- บาท

18,361,000 บาท

15,250,000 บาท

12,550,000 บาท
12,620,100 บาท
20,500,000 บาท

58,900,000 บาท
11,200,000 บาท

56,943,900 บาท
58,361,000 บาท

23,888,000 บาท

12,080,600 บาท

10,891,500 บาท

6161

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่หลอด บ้านแม่หลอดเหนือ หมู่ที่ 10 ตาบลสบเปิง
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยลึก บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตาบลปิงโค้ง
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่แพะ บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ตาบลสะเมิงเหนือ
อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา ตาบลแม่ทะลบ
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.5) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่ลมุ่ น้าแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านหนองขวาง
หมู่ที่ 8 ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.6) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าแม่งอนน้อย
บ้านปางควาย หมู่ที่ 6 ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.7) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหนองเขียว บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตาบลเมืองนะ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.8) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าแม่เทย
บ้านแม่เทย หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ตนื อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
(1.9) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยป่า
ซางอ่อน บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตาบลป่าพลู อาเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
(1.10) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยก้อด
บ้านห้วยก้อด หมู่ที่ 2 ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
(1.11) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าห้วยบวกหลวง พร้อมระบบ
กระจายน้า บ้านไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6 ตาบลหนองบัวเหนือ
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง
(1.12) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้า
คลองตะแบก บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตาบลโป่งแดง
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง
(1.13) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าสนับสนุนศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านจันทร์
อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

425,239,200 บาท
24,795,700 บาท
4,791,000 บาท

498,400 บาท

485,000 บาท

497,000 บาท

488,000 บาท

470,000 บาท
2,373,000 บาท

495,000 บาท
469,000 บาท

499,400 บาท

4,500,000 บาท

485,000 บาท

494,900 บาท

6262

(1.14) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าแม่เส้า พร้อมระบบกระจายน้า
บ้านสบเส้า หมู่ที่ 1 ตาบลทาสบเส้า อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน 1 แห่ง

8,250,000 บาท

(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าห้วยแก้ว พร้อมระบบกระจายน้า
บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าโกรกรกฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลดงอีจาน อาเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง
(4) ซ่อมปรับปรุงฝายน้าล้นแม่ตนื พร้อมมระบบกระจายน้า
บ้านแม่แนต หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ตนื อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าจากฝายน้าล้นห้วยดัง้
บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าคลองวังน้าแดง พร้อมระบบ
กระจายน้า บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าหนองกอง พร้อมระบบกระจายน้า
บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง
(8) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ตาบลแม่สลองนอก
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(9) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าแม่ฉางข้าว
บ้านฮ่างต่า หมู่ที่ 3 ตาบลป่างิ้ว อาเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(10) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยแม่ตมุ้
บ้านตุม้ เหนือ หมู่ที่ 6 ตาบลท่าจาปี อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 1 แห่ง
(11) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าสองแควเหนือ
บ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 6 ตาบลยกกระบัตร อาเภอสามเงา
จังหวัดตาก 1 แห่ง
(12) ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อมระบบส่งน้า หมู่ที่ 4,6
ตาบลตัง้ ใจ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิง พร้อมระบบกระจายน้า สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.) บ้านงิ้ว
หมู่ที่ 10 ตาบลคูขาด อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

38,517,000 บาท

30,000,000 บาท

15,809,500 บาท
49,500,000 บาท
34,020,000 บาท

29,160,000 บาท

25,000,000 บาท

73,721,500 บาท

46,535,000 บาท

28,180,500 บาท

30,000,000 บาท
435,405,600 บาท
26,957,700 บาท
4,500,000 บาท
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(1.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูสระประปาโรงพยาบาลกบินทร์บุรี พร้อมระบบกระจาย
น้า หมู่ที่ 8 ตาบลกบินทร์ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1 แห่ง
(1.3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า พร้อมระบบกระจายน้า หมู่ที่ 3
ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(1.4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า พร้อมระบบกระจายน้า หมู่ที่ 4
ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(2) อนุรักษ์ฟั้นฟูแหล่งน้าหนองโกรงเกรง คลองโกรงเกรง พร้อมระบบ
กระจายน้า ตาบลท่าฬ่อ อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบึงงิ้ว พร้อมระบบกระจายน้า ตาบลไผ่ล้อม
อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าหนองวังเลิง ตาบลท่าขอนยาง,
ขามเฒ่าพัฒนา อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ากุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง)
ตาบลมะเฟือง,บ้านจาน อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง
วงเงินทั้งสิน้
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองศาลา ตาบลหนองสังข์ อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคา พร้อมระบบกระจายน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตาบลสาวแห อาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูกุดแคน พร้อมระบบกระจายน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหมากยาง ตาบลสามขา อาเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูศนู ย์วิจัยกรมปศุสัตว์ พร้อมระบบกระจายน้า หมู่ที่ 3
ตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้าครกกลาง พร้อมระบบกระจายน้า
ตาบลน้าปั้ว อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(11) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยปูน พร้อมระบบกระจายน้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 13 ตาบลบ้านตูม
อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

9,337,700 บาท

6,600,000 บาท
6,520,000 บาท
61,200,000 บาท
68,106,400 บาท
49,642,700 บาท
65,034,000 บาท
325,170,000
325,170,000
65,034,000
130,068,000
130,068,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,483,000 บาท

15,583,000 บาท
31,317,800 บาท

13,319,300 บาท
14,206,100 บาท
30,000,000 บาท
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(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าอ่างเก็บน้าบ้านไหล่ทุ่ง พร้อมระบบ
กระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไหล่ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12
ตาบลไหล่ทุ่ง อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าพร้อมระบบกระจายน้าสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านก้อ หมู่ที่ 3
ตาบลแม่จริม อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง

18,500,000 บาท

22,162,000 บาท
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8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้า

502,338,200 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีสว่ นร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
8.3.3.2 สถานที่ดาเนินการ
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
8.3.3.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
975,453,000 บาท
- เงินงบประมาณ
975,453,000 บาท
8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า

หน่วย:ล้านบาท

งบดาเนินงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
233.5991
268.7391
233.5991
268.7391

รวม
502.3382
502.3382

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

เชิงปริมาณ : จานวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
บริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่วยนับ

เรื่อง

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2562
ปี 2563
แผน
(ผล)*
1
(-)
75.3106
75.3106
75.3106
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ

แผน

แผน

แผน

แผน

15

10

10

-

502.3382
502.3382
233.5991
268.7391
-

198.9021
198.9021
198.9021
-

198.9021
198.9021
198.9021
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนือ่ งถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา

502,338,200

บาท

1. งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ ทีด่ ินและสิง่ กอสราง
1.1.1 คาทีด่ ินและสิง่ กอสราง
1.1.1.1 คาจางบริษทั ที่ปรึกษา
(1) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สํารวจ
ออกแบบ โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําชุมชนและระบบกระจายน้ํา
ในพื้นที่เกษตรน้ําฝนในตําบลอางทอง, ตําบลน้ําแวน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

233,599,100
233,599,100
233,599,100
233,599,100
26,105,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาการสํารวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา พื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ํา
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
(3) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาการสํารวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
(4) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาการสํารวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก และภาคใต กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

26,060,500

บาท

22,466,000

บาท

22,766,900

บาท

(5) คาใชจายในการติดตัง้ ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)
สําหรับพื้นที่เสีย่ งอุทกภัย -ดินถลม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา
กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
2. งบรายจายอื่น
คาครุภัณฑ (ลําดับที่ 1 - 7)
1) คาใชจายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายสถานีอทุ กวิทยา
เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ กรมทรัพยากรน้ํา
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) คาใชจายในการศึกษาประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด
ปริมาณน้ําเก็บกักในแหลงน้ําขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

136,200,000

บาท

268,739,100
249,902,100
45,000,000

บาท
บาท
บาท

69,000,000

บาท

25,759,800

บาท

23,342,300

บาท

3) คาใชจายในการพัฒนาศูนยขอมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่
เกษตรน้ําฝน ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
4) คาใชจายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณน้ําทางไกลอัตโนมัติ
(ลุม น้ํากกและโขงเหนือ) กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
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5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้าทางไกลอัตโนมัติ
(ลุม่ น้าแม่กลองและสาละวิน) กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด
ปริมาณน้าเก็บกักในแหล่งน้าขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณ
น้าเก็บกักในแหล่งน้าขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและขับเคลือ่ นการดาเนินงานให้กับ
กลุม่ ผูใ้ ช้น้าและเครือข่ายบริหารจัดการน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบ่ ้าน
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัตทิ ี่ออกตามร่าง
พระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้า พ.ศ..... ในส่วนที่อยูใ่ นหน้าที่และอานาจ
และภารกิจของกรมทรัพยากรน้า (หมวด 4 การจัดสรรน้าและการใช้น้า)

51,000,000

บาท

17,900,000

บาท

17,900,000

บาท

1,637,000

บาท

6,700,000

บาท

10,500,000

บาท
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5. รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

ชื่อรายการ
รวมทั้งสิ้น

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1 ค่าใช้จ่ายในโครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้า
(DWR Data Lake)
2 ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
(DWR GIS System)
2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ ออกแบบ
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้าชุมชนและระบบกระจายน้า
ในพืนที่เกษตรน้าฝนในต้าบลอ่างทอง, ต้าบลน้าแวน อ้าเภอเชียงค้า
จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
4 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการส้ารวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้า พืนที่ภาคเหนือ
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 รายการ
5 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการส้ารวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้า พืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 รายการ
6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการส้ารวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้า พืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก และภาคใต้ กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
7 ค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
ส้าหรับพืนที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพืนที่ลาดชันและพืนที่ราบ
เชิงเขา กรมทรัพยากรน้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

จานวน งบประมาณ
ผลผลิต/
หน่วยงาน
(รายการ) (ล้านบาท)
กิจกรรม
7
288.5991
2

55.0000

1

30.0000

ศสท.

ผ.1 ก.4

1

25.0000

ศสท.

ผ.1 ก.4

5

233.5991

1

26.1057

สพน.

ค.3 ก.1

1

26.0605

สพน.

ค.3 ก.1

1

22.4660

สพน.

ค.3 ก.1

1

22.7669

สพน.

ค.3 ก.1

1

136.2000

สวพ.

ค.3 ก.1
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6. รายการงบรายจ่ายอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายการงบรายจ่ายอืน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

ชื่อรายการ
รวมทั้งสิ้น

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย กรมทรัพยากรนา แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสานักงานทรัพยากรนาภาค 1-11 กรมทรัพยากรนา
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรนา
5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรนา
6 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่นา
คู คลอง แห่งชาติ
7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจกากับประปาสัมปทาน
8 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพนา
ระบบผลิตนาดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทาองค์ความรูร้ องรับภารกิจใหม่ด้านการ
อนุญาตใช้นาตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ....
10 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพืนที่ราบเชิงเขา
กรมทรัพยากรนา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
12 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบริหารจัดการนา กรมทรัพยากรนา แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
13 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตินา
14 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณนา การเคลื่อนตัวของตะกอน
และตะกอนท้องนาแม่นาโขงร่วมไทย-ลาว
15 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบเตือนภัยนาท่วม-ดินถล่ม
(Early Warning)
16 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุต-ุ อุทกวิทยาแม่นาโขง
(Mekong – HYCOS)
17 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพนาทางไกลอัตโนมัติ
และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ
18 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รปู้ ระจาสถานี
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สาหรับพืนที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม
ในพืนที่ลาดชันและพืนที่ราบเชิงเขา

จานวน งบประมาณ
ผลผลิต/
หน่วยงาน
(รายการ) (ล้านบาท)
กิจกรรม
28
412.3938
18

143.6547

1

9.0514

ศสท.

ผ.1 ก.4

1

10.0000

ศสท.

ผ.1 ก.4

1
1
1

2.2000 สปท.
ผ.1 ก.3
4.9862 สลก.
ผ.1 ก.3
5.2277 สลก.,กพร. ผ.1 ก.3

1

2.6000

สสป.

ผ.1 ก.1

1
1

1.0840 สบจ.
2.5500 สทภ.1

ผ.1 ก.2
ผ.1 ก.2

1

0.7600

สบจ.

ผ.1 ก.1

1

1.7800

สบจ.

ผ.1 ก.2

1

38.0895

สวพ.

ผ.3 ก.1

1

5.0000

สวพ.

ผ.3 ก.1

1
1

23.1347
1.7000

ศปว.
สวพ.

ผ.3 ก.1
ผ.3 ก.1

1

26.0000

สวพ.

ผ.3 ก.1

1

0.6690

สวพ.

ผ.3 ก.1

1

4.0022

ศปว.

ผ.3 ก.1

1

4.8200

สวพ.

ผ.3 ก.1

72
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ที่

ชื่อรายการ

2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
19 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา
เพื่อรองรับการบริหารจัดการนาแบบบูรณาการ กรมทรัพยากรนา
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
20 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด
ปริมาณนาเก็บกักในแหล่งนาขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรนา
ในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรนา แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
21 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการนาในพืนที่
เกษตรนาฝน ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรนา แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
22 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์นาทางไกลอัตโนมัติ
(ลุ่มนากกและโขงเหนือ) กรมทรัพยากรนา แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
23 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์นาทางไกลอัตโนมัติ
(ลุ่มนาแม่กลองและสาละวิน) กรมทรัพยากรนา แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
24 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด
ปริมาณนาเก็บกักในแหล่งนาขนาดเล็ก ในพืนที่ภาคเหนือ
กรมทรัพยากรนา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
25 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด
ปริมาณนาเก็บกักในแหล่งนาขนาดเล็ก ในพืนที่ภาคตะวันตก
กรมทรัพยากรนา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
26 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินงานให้กับ
กลุ่มผู้ใช้นาและเครือข่ายบริหารจัดการนาในพืนที่เกษตรนาฝน
27 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
28 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ..... ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และ
อานาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรนา (หมวด 4 การจัดสรรนา
และการใช้นา)

จานวน งบประมาณ
ผลผลิต/
หน่วยงาน
(รายการ) (ล้านบาท)
กิจกรรม
10
268.7391
1

45.0000

สวพ.

ค.3 ก.1

1

69.0000

ศปว.

ค.3 ก.1

1

25.7598

ศปว.

ค.3 ก.1

1

23.3423

ศปว.

ค.3 ก.1

1

51.0000

ศปว.

ค.3 ก.1

1

17.9000

ศปว.

ค.3 ก.1

1

17.9000

ศปว.

ค.3 ก.1

1

1.6370

สสป.

ค.3 ก.1

1

6.7000

สบจ.

ค.3 ก.1

1

10.5000

กนก.

ค.3 ก.1
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7. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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7.1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ สงป.301
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81
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82

82
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84
84

85
85

86

86

7.2 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ สงป.302
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการจัดการนาและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
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7.3 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ สงป.302
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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7.4 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ สงป.301 , 302
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนา
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