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1. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



    หนวย : ลานบาท

จํานวน รอยละ

  รวมทั้งสิ้น 29,092.3305 32,516.8323 3,424.5018 11.77

 1. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1,465.5853     2,253.1097     787.5244 53.73

 2. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1,019.4086     1,013.7378     -5.6708 -0.56

 3. กรมควบคุมมลพิษ 485.9483       484.9314       -1.0169 -0.21

 4. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 453.4748       462.1742       8.6994 1.92

 5. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 9,964.9672     11,045.0055   1,080.0383 10.84

 6. กรมปาไม 4,876.2018     4,865.1810     -11.0208 -0.23

 7. กรมทรัพยากรธรณี 544.1160       542.0934       -2.0226 -0.37

 8. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 1,336.1353     1,348.2590     12.1237 0.91

 9. กรมทรัพยากรน้ํา 4,851.9831     5,291.5107     439.5276 9.06

 10. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2,873.3956     2,908.3263     34.9307 1.22

 11. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 121.2206       120.6589       -0.5617 -0.46

 12. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 118.9077       118.9076       -0.0001 0.00

 13. องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย 708.0265       1,781.4567     1,073.4302 151.61

 14. องคการสวนพฤกษศาสตร 126.9921       136.5197       9.5276 7.50

 15. องคการอุตสาหกรรมปาไม 145.9676       144.9604       -1.0072 -0.69

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2565 2566
เพิ่ม/ลด
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2. สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



รายการ งบประมาณ
ปี 2565

งบประมาณ
ปี 2566 หน่วยงาน

รวมท้ังส้ิน 4,851,983,100   5,291,510,700   
1. งบบุคลากร 713,029,400     700,754,000     สลก.
   1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 599,034,400     581,534,400     
      1.1.1 เงินเดือน 465,137,500     459,736,500     
        (1) อัตราเดิม 1,252 อัตรา 450,404,100       443,024,000       
        (2) เงินประจําตําแหน่ง 22 อัตรา 2,586,000          2,586,000          
        (3) เงิน พ.ส.ร. 8 อัตรา 63,600              70,100              
        (4) เงิน ส.ป.พ. 9 อัตรา 240,000             216,000             
        (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ 142 อัตรา 5,937,600          8,432,400          
        (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 15 อัตรา 322,600             101,600             
        (7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
            (พ.ต.ก.) 5 อัตรา

342,000             270,000             

        (8) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งพัสดุ 2 อัตรา - 72,000              
        (9) เงินประจําตําแหน่งวิชาการ [อัตราเดิม] 99 อัตรา 5,241,600          4,964,400          
      1.1.2 ค่าจ้างประจํา 133,896,900     121,797,900     
        (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจํา) 299 อัตรา 133,765,800       121,666,800       
        (2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจํา) 2 อัตรา 11,100              11,100              
        (3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจํา) 5 อัตรา 120,000             120,000             
   1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 113,995,000     119,219,600     
        (1) อัตราเดิม (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 497 อัตรา 113,995,000       119,219,600       
2. งบดําเนินงาน 109,122,000     112,368,300     สลก.
   2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 14,931,300       14,177,600       
      2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,931,300       14,177,600       
        (1) ค่าเชา่บ้าน 159 อัตรา 10,345,200        9,384,000          
        (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูง
            ของตําแหน่ง 11 อัตรา

207,700             200,300             

        (3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
            17 อัตรา

90,000              174,000             

        (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 497 อัตรา 4,091,300          4,214,600          
        (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 497 อัตรา 197,100             204,700             
   2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

94,190,700       98,190,700       

      2.2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 76,843,300       80,843,300       
         (1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา 6,822,800          6,822,800          
         (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 1,296,000          1,296,000          
         (3) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 9,510,800          9,510,800          
         (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,879,100          4,879,100          
         (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,576,900          3,576,900          
         (6) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 729,000             729,000             

สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
หน่วย : บาท
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รายการ งบประมาณ
ปี 2565

งบประมาณ
ปี 2566 หน่วยงาน

         (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 2,104,300          2,104,300          
         (8) ค่าจ้างเหมาบริการ 17,160,900         19,160,900         
         (9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 14,358,500         16,358,500         
         (10) วัสดุสํานักงาน 8,921,300          8,921,300          
         (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,276,500          4,276,500          
         (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 699,000             699,000             
         (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,508,200          2,508,200          
      2.2.2 ค่าสาธารณูปโภค 17,347,400       17,347,400       
         (1) ค่าโทรศัพท์ 3,092,300          3,092,300          
         (2) ค่านํ้าประปา 1,113,400          1,113,400          
         (3) ค่าไฟฟ้า 9,766,900          9,766,900          
         (4) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 3,374,800          3,374,800          
3. งบลงทุน 3,717,628,500   3,989,188,400   
   3.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

132,211,700     193,247,900     

      3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 132,211,700     193,247,900     
         (1) ค่าครุภัณฑ์ 13,878,600       28,600,000       
              1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท
                  รวม 16 รายการ (รวม 932 หน่วย)

483,600             9,038,800          ศทส.

              2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วย
                  ตํ่ากว่า 1 ล้านบาท  รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2,935,000          4,025,000          สลก.

              3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วย
                  มากกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

6,790,000          6,180,000          สลก.

              4) ครุภัณฑ์สํารวจที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท
                  รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)

-                   488,800             กพน.1

              5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท
                  รวม 9 รายการ (รวม 54 หน่วย)

3,670,000          8,867,400          กวพ.,สทน.1

         (2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 118,333,100     164,647,900     
               1) ค่าสํารวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 
                  รวม 1 รายการ (รวม 324 หน่วย)

80,000,000        89,000,000        กพน.1, กพน.2,
สทน.1-11

               2) ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 
                  รวม 1 รายการ (รวม 407 หน่วย)

16,600,000        53,240,000        กพน.1, กพน.2,
สทน.1-11

               3) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วย
                  ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

-                   3,157,900          สทน.6, 
สทน.10

               4) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้าที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท
                  รวม 1 รายการ (รวม 38 หน่วย)

21,733,100        19,250,000        กพน.1,
สทน.1-11
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รายการ งบประมาณ
ปี 2565

งบประมาณ
ปี 2566 หน่วยงาน

   3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต
        บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

46,987,200       373,585,000     

      3.2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 46,987,200       353,585,000     
         3.2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 46,987,200       353,585,000     
            (1) ครุภัณฑ์การเกษตร 40,387,200       120,011,000     
             1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท 
                รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)

1,387,200          11,011,000        กพน.2

             2) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท 
                รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

39,000,000        109,000,000       กพน.2

            (2) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการเกษตร -                 233,574,000     
             1) เคร่ืองสูบนํ้าแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 น้ิว
                อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร 
                กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
                กรุงเทพมหานคร 22 เคร่ือง

-                   233,574,000       กพน.2

            (3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,600,000         -                 
             1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดต้ังเครน 
                 กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
                 กรุงเทพมหานคร 2 คัน

6,600,000          -                   

      3.2.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                 20,000,000       
         3.2.2.1 ค่าสํารวจออกแบบ -                 20,000,000       
             1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สํารวจทางกายภาพ และ
                ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มนํ้า เพื่อ
                การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะในพื้นที่
                แม่นํ้าสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนม กรมทรัพยากรนํ้า 
                แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

-                   20,000,000        กวป.

   3.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 3,538,429,600   3,422,355,500   
      3.3.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,538,429,600   3,422,355,500   
         3.3.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,538,429,600   3,422,355,500   
            (1) ท่ีมีราคาต่อหน่วย ต่ํากว่า 10 ล้านบาท (304 แห่ง) 413,400,300     782,527,500     
                 1) สนับสนุนโครงการพระราชดําริ  (155 แห่ง) 184,159,400       139,367,500       สทน.1,3,4,

6,7,9,11
                 2) ก่อสร้างแหล่งนํ้า  (78 แห่ง) 55,058,200         194,934,700       สทน.1,3,4,9,

10,11
                 3) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้า (15 แห่ง) 90,628,300         98,550,000         สทน.3,4,6,7,

8,10
                 4) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอื่น (56 แห่ง) -                   349,675,300       กพน.1,สทน.

1,3,4,5,7,8,9,11
                 5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างด้านแหล่งนํ้า  (- แห่ง) 83,554,400         -                   
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รายการ งบประมาณ
ปี 2565

งบประมาณ
ปี 2566 หน่วยงาน

            (2) ท่ีมีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท (99 แห่ง) 2,915,914,700   2,534,714,600   
                 1) สนับสนุนโครงการพระราชดําริ (8 แห่ง) 495,073,000       195,069,800       สทน.7,8,9,10
                 2) ก่อสร้างแหล่งนํ้า (26 แห่ง) 521,472,000       648,821,900       สทน.1,4,7,8,

9,10,11
                 3) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้า (46 แห่ง) 1,653,195,200    1,259,324,700    กพน.1, สทน.1,

3,4,6,8,9,10,11
                 4) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอื่น (19 แห่ง) 228,090,000       431,498,200       กพน.1,สทน.

1,3,5,7,8,9,11
                 5) ค่าสํารวจออกแบบ (- แห่ง) 18,084,500        -                   
            (3) ผูกพันข้ามปี (4 แห่ง) 209,114,600     105,113,400     
                 1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้า (2 แห่ง) 68,725,000        96,253,600        กพน.2, สทน.9
                 2) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอื่น (2 แห่ง) 64,149,600        8,859,800          กพน.1
                 3) ก่อสร้างแหล่งนํ้า (- แห่ง) 76,240,000        -                   
4. งบเงินอุดหนุน -                 39,881,200       
   4.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

-                 39,881,200       

      4.1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป -                 39,881,200       
         (1) ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง -                 39,881,200       
              1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและจัดการแหล่งนํ้าชุมชนขนาดเล็ก -                   39,881,200        กยผ.
5. งบรายจ่ายอื่น 312,203,200     449,318,800     
   5.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
        ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

62,858,600       113,588,600     

        (1) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
            ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

8,351,400          8,270,000          ศทส.

        (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
            และเครือข่ายสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1-11

-                   3,500,000          ศทส.

        (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงาน
            ภายในองค์กรกรมทรัพยากรนํ้า

-                   25,000,000        ศทส.

        (4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว -                   2,902,000          กยผ.
        (5) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรนํ้า 1,606,700          1,606,700          สลก.
        (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร
            เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

980,200             980,200             สลก.

        (7) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่นํ้า 
            คู คลอง แห่งชาติ

2,600,000          1,300,000          กอน.

        (8) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบ
            คุณภาพนํ้าระบบผลิตนํ้าด่ืมในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนา
            เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ
            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
            สยามบรมราชกุมารี สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 
            ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

2,550,000          2,550,000          สทน.1
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        (9) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบ
            คุณภาพนํ้าระบบผลิตนํ้าด่ืม ระบบกระจายนํ้า 
            ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียน
            ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็ก
            และเยาวชนตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
            กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
            จังหวัดพิษณุโลก

436,700             436,700             สทน.9

        (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วย
             ความร่วมมือในสาขาทรัพยากรนํ้า คร้ังที่ 2 (The 2nd 
             Meeting of Joint Steering Committee on 
             Thailand-China Water Resources Cooperation)

-                   493,600             กยผ.

        (11) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกํากับประปาสัมปทาน 1,700,000          1,020,000          กจน.

        (12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บนํ้าฝน เพื่อเป็น
             แหล่งนํ้าด่ืมสะอาดกรณีศึกษาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-                   1,318,000          กจน.

        (13) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลและประเมินราคาร้ือถอน 
             ระบบประปาหมู่บ้านที่ชํารุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้ว
             เพื่อร้ือถอน/จําหน่าย

-                   1,359,400          กจน.

        (14) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยนํ้าท่วม-ดินถล่ม
             (Early Warning)

-                   26,800,000        กวพ.

        (15) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกัก
             ในแหล่งนํ้าขนาดเล็ก กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
             เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

3,850,900          3,800,000          กปว.

        (16) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวัง
             ด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
             เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7,638,700          7,600,000          กวพ.

        (17) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณนํ้า การเคล่ือนตัวของตะกอน 
             และตะกอนท้องนํ้าแม่นํ้าโขงร่วมไทย-ลาว

1,700,000          1,200,000          กวพ.

        (18) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยนํ้าท่วม-ดินถล่ม
             (Early Warning)

20,328,800        18,552,000        กวพ.

        (19) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา
             แม่นํ้าโขง (Mekong – HYCOS)

803,000             300,000             กวพ.

        (20) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพนํ้าทางไกล
             อัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

4,002,200          3,600,000          กวป.

        (21) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้
             ประจําสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
             สําหรับพื้นที่เส่ียงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและ
             พื้นที่ราบเชิงเขา

1,100,000          1,000,000          กวพ.

        (22) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ
             ระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

390,000             -                   
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        (23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
             การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยอาศัยระบบนิเวศ

1,000,000          -                   

        (24) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐาน
             ระบบประปาหมู่บ้าน

3,820,000          -                   

   5.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต
        บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

126,544,600     215,450,000     

        (1) ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
            สําหรับพื้นที่เส่ียงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและ
            พื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
            กรุงเทพมหานคร

94,544,600        177,850,000       กวพ.

        (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ
            นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรนํ้าฝน

32,000,000        30,000,000        กวป.

        (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา information sheet เพื่อเสนอ 
            Ramsar site ของประเทศไทย 4 แห่ง

-                   7,600,000          กอน.

   5.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 122,800,000     116,057,000     
        (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์นํ้าทางไกล
            อัตโนมัติ (ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก) กรมทรัพยากรนํ้า 
            แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

-                   38,978,000        กวป.

        (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกัก
            ในแหล่งนํ้าขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนา
            ศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
            กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

-                   32,793,000        กวป.

        (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกัก
            ในแหล่งนํ้าขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
            เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการ
            ทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท
            กรุงเทพมหานคร

-                   37,696,000        กวป.

        (4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทํานโยบายการกําหนด
            โครงสร้างอัตราค่าใช้นํ้า สําหรับการใช้ทรัพยากรนํ้าสาธารณะ
            ของผู้ใช้นํ้าประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติ
            ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 หมวด 4

-                   6,590,000          กจน.

        (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์นํ้าทางไกล
            อัตโนมัติ (ลุ่มนํ้าสงครามและห้วยหลวง) กรมทรัพยากรนํ้า 
            แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

28,716,500        -                   

        (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์นํ้าทางไกล
            อัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและอําเภอบางสะพาน) 
            กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

36,780,800        -                   

        (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกัก
            ในแหล่งนํ้าขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการ
            ทรัพยากรนํ้ากรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
            กรุงเทพมหานคร

34,888,700        -                   

7



รายการ งบประมาณ
ปี 2565

งบประมาณ
ปี 2566 หน่วยงาน

        (8) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ
            ระบบตรวจวัดสภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา
            (ลุ่มนํ้าบางปะกงและปราจีนบุรี) กรมทรัพยากรนํ้า 

22,414,000        -                   

   5.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล -                 4,223,200         
        (1) โครงการจัดทําแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนํ้า -                   4,223,200          กวป.
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ที่ รายการ ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566  + เพิ่ม/ -ลด รอยละ

1 งบบุคลากร 713.0294           700.7540           -12.2754 -1.72%

2 งบดําเนินงาน 109.1220           112.3683           3.2463 2.97%

3 งบลงทุน 3,717.6285         3,989.1884         271.5599 7.30%

4 งบเงินอุดหนุน -                    39.8812             39.8812 100%

5 งบรายจายอื่น 312.2032           449.3188           137.1156 43.92%

รวมทั้งสิ้น 4,851.9831         5,291.5107         439.5276 9.06%

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564

งบบุคลากร 738.5515            715.5196            

งบดําเนินงาน 109.7314            107.0964            

งบลงทุน 3,200.5006          3,948.9591          

งบรายจายอื่น 412.3938            110.8471            

รวมทั้งสิ้น 4,461.1773          4,882.4222          

สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จําแนกตามงบรายจาย
กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนวย : ลานบาท

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณ พ.ศ. 2566
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งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน

ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566

700.7540 

112.3683 

3,989.1884 

39.8812 

449.3188 

งบลงทุน

งบบุคลากร
งบ    

รายจายอ่ืน

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

รวมทั้งสิ้น 700.7540    112.3683    3,989.1884  39.8812      449.3188      5,291.5107
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 700.7540    14.1776      -            -            -                714.9316
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

     700.7540        14.1776      714.9316

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-            98.1907      193.2479    39.8812      113.5886        444.9084

ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า

       98.1907        28.6000        39.8812        50.7366      217.4085

ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
และบํารุงรักษาแหล่งน้ํา

     164.6479      164.6479

ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ 
และเตือนภัยด้านน้ํา

       62.8520        62.8520

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

-            -            373.5850    -            215.4500        589.0350

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ํา

     373.5850      215.4500      589.0350

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า -            -            3,422.3555  -            116.0570      3,538.4125
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
น้ําและบริหารจัดการนํ้า

  1,007.0543   1,007.0543

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา

  2,415.3012   2,415.3012

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า

     116.0570      116.0570

5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล -            -            -            -            4.2232        4.2232        
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรนํ้าในพื้นท่ีนอก
เขตชลประทาน

        4.2232         4.2232

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จําแนกตามแผนงาน
กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

          หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทงบรายจ่าย

13.51%

8.41%

66.87%

11.13%

0.08%

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 แผนงานพื้นฐานฯ 

 แผนงานบูรณาการฯ ทรัพยากรน้ํา 

 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนฯ 

 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล  

บูรณาการฯ ทรัพยากรนํ้า

บุคลากรฯ ยุทธศาสตร์
พื้นฐานฯ

บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
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รวม รายจายประจํา รายจายลงทุน รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น 895.9309         4,395.5798      5,291.5107      

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 714.9316         -                 714.9316         

งบบุคลากร 700.7540          -                  700.7540          

งบดําเนินงาน 14.1776           -                  14.1776           

2 แผนงานพื้นฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

136.8093         308.0991         444.9084         

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 112.1573         105.2512         217.4085         

งบดําเนินงาน 98.1907          -                 98.1907          

งบลงทุน -                 28.6000          28.6000          

  : ครุภัณฑ -                  28.6000           28.6000           

    - ครุภัณฑคอมพิวเตอร  (16 รายการ) -                  9.0388             9.0388             

    - ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  (2 รายการ) -                  10.2050           10.2050           

    - ครุภัณฑวิทยาศาสตร  (9 รายการ) -                  8.8674             8.8674             

    - ครุภัณฑสํารวจ  (1 รายการ) -                  0.4888             0.4888             

งบอุดหนุน -                 39.8812          39.8812          

งบรายจายอื่น 13.9666          36.7700          50.7366          

  : รายจายอื่น 13.9666           -                  13.9666           

  : ครุภัณฑอื่นๆ -                  36.7700           36.7700           

ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 164.6479         164.6479         

งบลงทุน -                  164.6479          164.6479          

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัยดานน้ํา 24.6520          38.2000          62.8520          

  : งบรายจายอื่น 24.6520           -                  24.6520           

  : ครุภัณฑ -                  38.2000           38.2000           

3 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

37.6000          551.4350         589.0350         

งบลงทุน -                 373.5850         373.5850         

  : คาครุภัณฑการเกษตร, ครุภัณฑนวัตกรรมไทย-ดานการเกษตร -                  353.5850          353.5850          

  : คาสํารวจออกแบบ -                  20.0000           20.0000           

รายจายอื่น 37.6000          177.8500         215.4500         

  : รายจายอื่น 37.6000           177.8500          215.4500          

4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 6.5900            3,531.8225      3,538.4125      

โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา -                 1,007.0543      1,007.0543      

  : คากอสรางแหลงน้ํา -                  38.0663           38.0663           

  : คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น -                  486.9621          486.9621          

  : คาปรับปรุงแหลงน้ํา -                  482.0259          482.0259          

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา -                 2,415.3012      2,415.3012      

  : คากอสรางแหลงน้ํา -                  998.0410          998.0410          

  : คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น -                  324.1732          324.1732          

  : คาปรับปรุงแหลงน้ํา -                  1,093.0870       1,093.0870       

โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 6.5900            109.4670         116.0570         

รายจายอื่น 6.5900            109.4670         116.0570         

     : ครุภัณฑ -                  109.4670          109.4670          

     : รายจายอื่น 6.5900             -                  6.5900             

5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล -                 4.2232            4.2232            

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานทรัพยากรน้ําในพื้นที่นอก

เขตชลประทาน

-                 4.2232            4.2232            

รายจายอื่น -                  4.2232             4.2232             

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจาย 
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 รวมทั้งสิ้น  งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบดําเนินงาน

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

 จํานวน
(รายการ)

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น 477      5,291.5107   714.9316    700.7540    14.1776      57        444.9084    98.1907      35         193.2479    1          39.8812      21         113.5886    8          589.0350     5          373.5850    3          215.4500    411      3,538.4125   407       3,422.3555  4          116.0570    1          4.2232       
สลก. 4          825.9142     714.9316    700.7540    14.1776      4          110.9826    98.1907      2          10.2050      2          2.5869        -       -              -        -               

กยผ. 3          43.2768       3          43.2768     1          39.8812      2          3.3956        

กวป. 8          171.0902     2          7.4000       2          7.4000        2          50.0000       1          20.0000      1          30.0000      3          109.4670     3          109.4670    1          4.2232        

ศทส. 19        45.8088       19        45.8088     16         9.0388        3          36.7700      -       -              -       -              
กจน. 4          10.2874       3          3.6974       3          3.6974        -       -              1          6.5900         1          6.5900        

กวพ. 9          241.3394     8          63.4894     2          8.0374        6          55.4520      1          177.8500     1          177.8500    -       -              
กอน. 2          8.9000         1          1.3000       1          1.3000        1          7.6000         1          7.6000        -       -              
กพน.1 10        202.4138     2          19.7388     2          19.7388      -       -              8          182.6750     8          182.6750    

กพน.2 7          573.7212     2          142.2400    2          142.2400    4          353.5850     4          353.5850    1          77.8962       1          77.8962      

สทน.1 50        346.9280     8          3.3800       7          0.8300        1          2.5500        -       -              42        343.5480     42         343.5480    

สทน.2 -       -             -       -            -       -              -       -              -        -            

สทน.3 40        221.1273     -       -            -       -              40        221.1273     40         221.1273    

สทน.4 53        187.6489     -       -            -       -              53        187.6489     53         187.6489    

สทน.5 3          33.4036       -       -            -       -              3          33.4036       3          33.4036      

สทน.6 43        186.4530     2          0.6579       2          0.6579        -       -              41        185.7951     41         185.7951    

สทน.7 24        524.3421     -       -            -       -              24        524.3421     24         524.3421    

สทน.8 52        687.8800     -       -            -       -              52        687.8800     52         687.8800    

สทน.9 104      384.6024     1          0.4367       1          0.4367        -       -              103      384.1657     103       384.1657    

สทน.10 17        131.4544     2          2.5000       2          2.5000        -       -              15        128.9544     15         128.9544    

สทน.11 25        464.9192     -       -            -       -              25        464.9192     25         464.9192    

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จําแนกตามแผนงาน/หน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
 รวมทั้งสิ้น

 รวมทั้งสิ้น  งบรายจ่ายอื่น

 แผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 งบรายจ่ายอื่น

 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

 งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น  งบลงทุน  งบลงทุน

 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 งบลงทุน รวมทั้งสิ้น

 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 งบรายจ่ายอื่น
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3. ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร / แผน / เปาหมายการใหบริการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



1,007.0543
ล้านบาท

2,415.3012
ล้านบาท

116.0570
ล้านบาท

4.2232
ล้านบาท

รวมวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 5,291.5107 ล้านบาท

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งนํ้า
 จัดหานํ้าต้นทุนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการใช้นํ้าในพื้นที่เกษตร
นํ้าฝน

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายนํ้าในพื้นที่

เกษตรนํ้าฝน

พัฒนากลไกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

นํ้า

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้าน
ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

งบประมาณ 714.9316
ล้านบาท

217.4085
ล้านบาท

164.6479
ล้านบาท

62.8520
ล้านบาท

589.0350
ล้านบาท

โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหาร

จัดการนํ้า

โครงการท่ี 2 : โครงการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบกระจายนํ้า

โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนา
กลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการนํ้า

โครงการท่ี 1 :  โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรนํ้าในพื้นที่

นอกเขตชลประทาน

กิจกรรม

1. พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านนํ้าอุปโภค บริโภค
ของประเทศ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านนํ้า
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
5. การสนับสนุนการบริหารจัดการ

ั ้ํ

ปรับปรุงซ่อมแซม และ
บํารุงรักษาแหล่งนํ้า

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการพยากรณ์และ
เตือนภัย

สนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าสาธารณะและพื้นที่

ชุ่มนํ้า

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิตท่ี 1 : รายการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

ผลผลิตท่ี 1 : ผลผลิตการเพิ่ม
ศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า

ผลผลิตท่ี 2 : ผลผลิตการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
และบํารุงรักษาแหล่งนํ้า

ผลผลิตท่ี 3 : ผลผลิตการ
เพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์

 และเตือนภัยด้านนํ้า

โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

สาธารณะและพื้นที่ชุ่มนํ้า

งบประมาณ 714.9316
ล้านบาท

458.0174
ล้านบาท

720.2350
ล้านบาท

3,538.4125
ล้านบาท

4.3682
ล้านบาท

จัดหา พัฒนาเคร่ืองมือ กลไก และนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

่

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

เชิงปริมาณ : จํานวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
นํ้าได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ  (1 ระบบ)

กลยุทธ์หน่วยงาน

พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ
บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า

1. พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกบริหารจัดการ
2. อนุญาต ควบคุม กํากับกิจการประปา
สัมปทาน
3. เสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากร
ด้านนํ้า และจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์
สําหรับการบริหารจัดการนํ้า
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารด้านการบริหาร
จัดการนํ้า
5. สนับสนุนการดําเนินงานบริหารจัดการนํ้า

ปรับปรุง ซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาแหล่งนํ้า

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการพยากรณ์และเตือนภัย
ด้านนํ้า

จัดหาเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้าใน
ภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขต
ชลประทานหรือในพื้นท่ีเกษตรนํ้าฝน

อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหาร แหล่งนํ้า และ
ระบบกระจายนํ้า

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตร
นํ้าฝน เพื่อนํานํ้าเข้าพื้นท่ี
การเกษตรในระดับพื้นท่ี

พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตร
นํ้าฝน

เป็นองค์กรท่ีเข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมั่นและไว้ใจ
ของประชาชน

ตัวชี้วัดเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนข้อเสนอแนะ กลไก 
และมาตรการการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ี
เกษตรนํ้าฝน  (13 เร่ือง)

เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งนํ้าท่ี
ได้รับการปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และบํารุงรักษา
(38 แห่ง)
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ จากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาแหล่งนํ้า  
(37,170 ครัวเรือน)

เชิงปริมาณ : จํานวนสถานีท่ี
ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
บํารุงรักษาระบบเตือนภัยด้านนํ้า  
(2,157 สถานี)
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับ
ข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อ
เหตุการณ์นํ้าท่วม นํ้าป่าไหลหลาก
 ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80)

เชิงคุณภาพ : พื้นท่ีชุ่มนํ้า ได้รับการ
อนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ  (ร้อยละ 80)

เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งนํ้าได้รับ
การอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู 
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้นํ้าใน
พื้นท่ีเกษตรนํ้าฝน รวมถึงการรักษา
สมดุลระบบนิเวศและพื้นท่ีชุ่มนํ้า 
(114 แห่ง)
เชิงปริมาณ : ปริมาณนํ้าต้นทุนเพิ่มข้ึน 
(16.44 ล้านลูกบาศก์เมตร)
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและ
ฟื้นฟูแหล่งนํ้า  (9,135 ครัวเรือน)
เชิงปริมาณ : พื้นท่ีได้รับประโยชน์จาก
การอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู
แหล่งนํ้า  (42,182 ไร่)

เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งนํ้า
ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 
(289 แห่ง)
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 
(55,082 ครัวเรือน)
เชิงปริมาณ : พื้นท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 
(100,379 ไร่)

เชิงปริมาณ : จํานวนเคร่ืองมือและ
กลไกท่ีได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 
(4 เร่ือง)

เป้าหมายการให้บริการ
กรมทรัพยากรนํ้า

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการภาครัฐ

ทรัพยากรนํ้ามีความสมดุลและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
นํ้า ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ

บํารุงรักษาแหล่งนํ้าท่ีมีอยู่เดิม
 ให้มีประสิทธิภาพและความ

พร้อมในการใช้งาน

ลดการสูญเสียของประชาชน
จากการมีระบบเฝ้าระวัง 
คาดการณ์ และแจ้งข้อมูล

เพื่อการเตือนภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ทรัพยากรนํ้าสาธารณะและพื้นที่
ชุ่มนํ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแบบมี

ส่วนร่วม

อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และ
ฟื้นฟูแหล่งนํ้า เพื่อตอบสนอง

ความต้องการใช้นํ้าในพื้นที่เกษตร
นํ้าฝน รวมถึงการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มนํ้า

พัฒนาแหล่งนํ้าโดยคํานึงถึง
สมดุลนํ้า และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
เคร่ืองมือกลไก การมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้นํ้าใน

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

พันธกิจ : 1. กํากับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะและพื้นที่ชุ่มนํ้า
2. พัฒนา ฟิ้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งนํ้าและระบบกระจายนํ้า

3. จัดสรร กํากับ ควบคุม การใช้ทรัพยากรนํ้าและประปาสัมปทาน
4. แจ้งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ

5. ระบบบริหารจัดการ

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
(1) พื้นท่ีแหล่งนํ้าธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มนํ้า ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
(2) กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้นํ้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
(3) ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

1.1 เชิงปริมาณ :  แหล่งนํ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา   (403 แห่ง)
1.2 เชิงคุณภาพ :  ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  (64,217 ครัวเรือน)
2.1 เชิงปริมาณ : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพ่ือการจัดสรรและควบคุมการใช้นํ้า  (1 เร่ือง)
3.1 เชิงคุณภาพ : ความสําเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรนํ้า  (ร้อยละ 80)

วิสัยทัศน์กรมทรัพยากรน้ํา  "ทรัพยากรน้ําม่ันคง ประชาชนม่ันใจ ใช้ประโยชน์ยั่งยืน"

ตัวชี้วัด
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนพื้นที่ลํานํ้าท่ีได้รับการฟื้นฟูลํานํ้าสายหลักใน 25 ลุ่มนํ้า มีความสําเร็จ ร้อยละ 20 ของพื้นที่เป้าหมาย ระดับความมั่นคงด้านนํ้า

อุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ 3.25
สัดส่วนของหน่วยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง

สูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 6 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนย่อยของแผนแม่บท 19.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่นํ้าลําคลองและแหล่งนํ้าธรรมชาติทั่วประเทศ
19.1 การพัฒนาการจัดการนํ้า
เชิงลุ่มนํ้าท้ังระบบ เพื่อเพิ่ม

ความมั่นคงด้านนํ้าของประเทศ

20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

เป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แม่นํ้าลําคลองและแหล่งนํ้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ระดับความมั่นคงด้านนํ้า

อุปโภคบริโภค
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า

มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

หมุดหมายท่ี 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   หมุดหมายท่ี 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ประเด็นแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 19. การบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ ประเด็นที่ 20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

กรอบความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

13



4. เอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



งบประมาณรายจาย บาท บาท
เงินนอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เปนจํานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกับงบประมาณรายจาย

1. วิสัยทัศน

2. พันธกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมทรัพยากรน้ํา

งบประมาณ ป 2565 ป 2566
   4,851,983,100   5,291,510,700

  -   - 

ทรัพยากรน้ํามั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใชประโยชนยั่งยืน

1. กํากับ ควบคุม อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะและพื้นที่ชุมน้ํา
2. พัฒนา ฟนฟู ปรับปรุง ซอมแซม บริหารโครงการแหลงน้ําและระบบกระจายน้ํา
3. จัดสรร กํากับ ควบคุม การใชทรัพยากรน้ําและประปาสัมปทาน
4. แจงเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ
5. ระบบบริหารจัดการ

ผลสัมฤทธิ์
หนวยนับ

คาเปาหมาย

และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ป 2565 ป 2566

(1)  ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่แหลงน้ําธรรมชาติและพื้นที่ชุมน้ํา
ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา

- ตัวชี้วัด : แหลงน้ําไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา แหง  - 403
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

ครัวเรือน 49,191 64,217

(2)  ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมาตรฐาน 
เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใชน้ํา ไดรับการพัฒนาและ

เรื่อง - 1

(3)  ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนไดรับการเฝาระวัง คาดการณ และ
แจงขอมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัด : ความสําเร็จในการแจงขอมูลเตือนภัย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ํา

รอยละ 80 80

- ตัวชี้วัด : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ
 และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใชน้ํา
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจาย

          หนวย : ลานบาท 

ประเภทงบประมาณรายจาย - แผนงาน ป 2564 ป 2565 ป 2566

รวมทั้งสิ้น   4,882.4222   4,851.9831   5,291.5107

1. งบประมาณรายจายบุคลากร      731.7948      727.9607      714.9316

2. งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ      457.8252      462.7928   1,033.9434

แผนงานพื้นฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

     382.6692      289.2610      444.9084

แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

       75.1560      173.5318      589.0350

3. งบประมาณรายจายบูรณาการ   3,692.8022   3,661.2296   3,542.6357

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    3,692.8022    3,661.2296    3,538.4125

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล                -                  -            4.2232
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5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทั้งส้ิน ล้านบาท  4,851.9831  5,291.5107  5,846.5541  6,175.9795  6,541.5088
รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท  4,851.9831  5,291.5107  5,846.5541  6,175.9795  6,541.5088
รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท              -                -                -                -               - 
1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐ
 เงินงบประมาณ ล้านบาท     727.9607     714.9316     742.2622     772.1136     802.4310
 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท              -                -                -                -               - 
2. ทรัพยากรน้ํามีความสมดุลและย่ังยืน

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนข้อเสนอแนะ กลไก 
และมาตรการการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน

เร่ือง 10 13 14 14 15

 เงินงบประมาณ ล้านบาท     131.5043     217.4085     196.6345     196.6345     188.2831
 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท              -                -                -                -               - 
3. ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบ
เฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย
ที่มีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสถานีที่ได้รับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพและบํารุงรักษา
ระบบเตือนภัยด้านน้ํา

สถานี 1,952 2,157 2,182 2,182 2,182

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูล
แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ําท่วม 
น้ําป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 80 80 80 80

 เงินงบประมาณ ล้านบาท      39.4236      62.8520      65.6803      65.6803      65.6803
 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท              -                -                -                -               - 
4. ทรัพยากรน้ําสาธารณะและพ้ืนที่ชุ่มน้ําได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแบบมีส่วนร่วม

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พ้ืนที่ชุ่มน้ํา ได้รับการอนุรักษ์ 
คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ 80 80 80 80 80

 เงินงบประมาณ ล้านบาท     173.5318     589.0350     751.6369     788.0159     836.1572
 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท              -                -                -                -               - 
5. พัฒนาแหล่งนํ้าโดยคํานึงถึงสมดุลนํ้า และใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งน้ําได้รับการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา

แห่ง 122 289 307 327 349

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา

ไร่ 74,331 100,379 106,400 113,317 121,136

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา

ครัวเรือน 21,316 55,082 58,380 62,182 66,472

 เงินงบประมาณ ล้านบาท  1,853.7121  2,415.3012  2,560.2193  2,726.6335  2,914.7712
 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท              -                -                -                -               - 

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

6. เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เช่ือม่ันและไว้ใจของ
ประชาชน

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนระบบฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรน้ําได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบ - 1 1 1 1

 เงินงบประมาณ ล้านบาท              -          4.2232        6.1155        8.5617      11.9863
 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท              -                -                -                -               - 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง
และบํารุงรักษาแหล่งนํ้าที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการใช้งาน

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งน้ําที่ได้รับ
การปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษา

แห่ง 49 38 110 115 120

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 
จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุง 
และบํารุงรักษาแหล่งน้ํา

ครัวเรือน 388 37,170 38,768 40,668 42,660

 เงินงบประมาณ ล้านบาท     118.3331     164.6479     171.7278     180.1424     188.9694
 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท              -                -                -                -               - 
8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเคร่ืองมือกลไก 
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ํา
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเคร่ืองมือและกลไก
ที่ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ

เร่ือง 5 4 5 6 6

 เงินงบประมาณ ล้านบาท    140.8845    116.0570    282.7859     297.0500    313.3435
 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท             -               -               -                -               - 
9. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า 
เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ําในพ้ืนที่
เกษตรน้ําฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ
และพ้ืนที่ชุ่มน้ํา

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งน้ําได้รับ
การอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟู 
เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ําในพ้ืนที่
เกษตรน้ําฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ
และพ้ืนที่ชุ่มน้ํา

แห่ง 97 114 124 132 141

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ําต้นทุนเพ่ิมข้ึน ล้าน ลบ.ม. 102.68 16.44 17.45 18.60 20.01

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ได้รับประโยชน์
จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา

ไร่ 83,111 42,182 44,797 47,788 51,095

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์
จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา

ครัวเรือน 27,875 9,135 9,701 10,350 11,065

 เงินงบประมาณ ล้านบาท  1,666.6330  1,007.0543  1,069.4917  1,141.1476  1,219.8868
 เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท              -                -                -                -               - 
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดําเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จําแนกตามลักษณะรายจาย
       งบประมาณรายจาย บาท
          รายจายประจํา บาท
          รายจายลงทุน บาท

6.2 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจาย

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น    700.7540    112.3683  3,989.1884      39.8812    449.3188  5,291.5107

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ    700.7540      14.1776             -               -               -      714.9316

2. แผนงานพื้นฐานดานการสราง
    การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
    มิตรตอสิ่งแวดลอม

            -        98.1907    193.2479      39.8812    113.5886    444.9084

ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

              -         98.1907       28.6000       39.8812       50.7366     217.4085

ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบํารุงรักษาแหลงน้ํา

              -                 -       164.6479               -                 -       164.6479

ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพ
ระบบพยากรณ และเตือนภัยดานน้ํา

              -                 -                 -                 -         62.8520       62.8520

3. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

            -               -      373.5850             -      215.4500    589.0350

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
สาธารณะและพื้นที่ชุมน้ํา

              -                 -       373.5850               -       215.4500     589.0350

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

            -               -    3,422.3555             -      116.0570  3,538.4125

โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู 
พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา

              -                 -     1,007.0543               -                 -     1,007.0543

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา

              -                 -     2,415.3012               -                 -     2,415.3012

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไก
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ํา

              -                 -                 -                 -       116.0570     116.0570

5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล             -               -               -               -         4.2232       4.2232

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดาน
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน

              -                 -                 -                 -          4.2232        4.2232

5,291,510,700              
895,930,900                   

4,395,579,800                 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
   727.9607    714.9316    742.2622    772.1136    802.4310

   727.9607    714.9316    742.2622    772.1136    802.4310
    713.0294     700.7540     728.0846     757.9360     788.2534
      14.9313       14.1776       14.1776       14.1776       14.1776

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

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2566 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ                  714,931,600

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร
      - งบดําเนินงาน
      - งบเงินอุดหนุน
      - งบรายจายอื่น
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ     714,931,600 บาท
1. งบบุคลากร         700,754,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา         581,534,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน           459,736,500 บาท

(1) อัตราเดิม 1,252 อัตรา           443,024,000 บาท

(2) เงินประจําตําแหน่ง 22 อัตรา              2,586,000 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร. 8 อัตรา                  70,100 บาท

(4) เงิน ส.ป.พ. 9 อัตรา                216,000 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ 142 อัตรา              8,432,400 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 15 อัตรา                101,600 บาท

(7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
     (พ.ต.ก.) 5 อัตรา

 
270,000

 
บาท

(8) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งพัสดุ 2 อัตรา                  72,000 บาท

(9)  เงินประจําตําแหน่งวิชาการ [อัตราเดิม] 99 อัตรา              4,964,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจํา           121,797,900 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจํา) 299 อัตรา           121,666,800 บาท

(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจํา) 2 อัตรา                  11,100 บาท

(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจํา) 5 อัตรา                120,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ         119,219,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 497 อัตรา           119,219,600 บาท

2. งบดําเนินงาน           14,177,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           14,177,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน 159 อัตรา              9,384,000 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูง
    ของตําแหน่ง 11 อัตรา

 
200,300

 
บาท

(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
     ในเขตพื้นที่พิเศษ 17 อัตรา

 
174,000

 
บาท

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 497 อัตรา              4,214,600 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 497 อัตรา                204,700 บาท
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บาท
บาท

วัตถุประสงค : 

7.2.1.1 งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจาย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม
     98.1907      28.6000      39.8812      50.7366     217.4085

              -         28.6000               -           1.3000       29.9000

              -                 -                 -           6.6841         6.6841

              -                 -                 -           5.9825         5.9825

              -                 -                 -         36.7700       36.7700

      98.1907               -         39.8812               -        138.0719

7.2.1.2 เปาหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหลงเงิน

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

เรื่อง 10
( - )

13 14 14 15

ลานบาท     131.5043     217.4085     196.6345     196.6345     188.2831

ลานบาท     131.5043     217.4085     196.6345     196.6345     188.2831

ลานบาท       94.1907       98.1907       98.1907       98.1907       98.1907

ลานบาท       13.8786       28.6000               -                 -                 -   

ลานบาท               -         39.8812       39.8812       39.8812       39.8812

ลานบาท       23.4350       50.7366       58.5626       58.5626       50.2112

ลานบาท              -                -                -                -                -   

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2566 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2 แผนงานพื้นฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม                   444,908,400
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา                   217,408,500

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน ประกอบดวย การจัดทําแผน มาตรการ 
ขอเสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กํากับ ดูแล
และควบคุมกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคดวยเทคโนโลยีและ
มาตรการ พัฒนา องคความรู งานวิจัยดานอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
พัฒนาวิชาการกําหนดมาตรฐาน ถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ํา และใหคําปรึกษาดานเทคนิค วิชาการ
 พัฒนาระบบขอมูลและเครือขายขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา ประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานน้ํา

หนวย:ลานบาท

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสรางพื้นฐาน
ดานน้ําอุปโภค บริโภคของประเทศ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานน้ํา

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ตัวชี้วัด/
แหลงเงิน

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จํานวนขอเสนอแนะ กลไกและ
มาตรการการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    217,408,500 บาท
1. งบดําเนินงาน          98,190,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          80,843,300 บาท
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา             6,822,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง             1,296,000 บาท
(3) ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ             9,510,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง             4,879,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์             3,576,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง               729,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน             2,104,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ           19,160,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน           16,358,500 บาท
(10) วัสดุสํานักงาน             8,921,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             4,276,500 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่               699,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์             2,508,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค          17,347,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า             9,766,900 บาท
(2) ค่าประปา             1,113,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์             3,092,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             3,374,800 บาท

2. งบลงทุน          28,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          28,600,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์          28,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           10,205,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)             4,025,000 บาท

(1.1) รถบรรทุกแบบมีที่น่ังตอนเดียว (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีที่น่ังตอนเดียว   กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 คัน

 

4,025,000

 

บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบกระบะเหล็ก กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 3 คัน             6,180,000 บาท
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2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             9,038,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 932 หน่วย)             9,038,800 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 25 เครื่อง

 

750,000

 

บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 40 เครื่อง

 
880,000

 
บาท

(1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 
(27 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 29 เครื่อง

 

754,000

 

บาท

(1.4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 115 เครื่อง

 
655,500

 
บาท

(1.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM)  กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 185 ชุด

 

703,000

 

บาท

(1.6) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 185 ชุด

 
2,220,000

 
บาท

(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 70 เครื่อง

 

1,540,000

 

บาท

(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
31 เครื่อง

 

527,000

 

บาท

(1.9) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 19 เครื่อง

 
437,000

 
บาท

(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 กรมทรัพยากรนํ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

 
130,000

 
บาท

(1.11) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 เครื่อง

 
23,400

 
บาท

(1.12) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 19 เครื่อง

 

169,100

 

บาท

(1.13) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 
(38 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

 

45,000

 

บาท
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(1.14) สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป กรมทรัพยากรนํ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง

 
48,000

 
บาท

(1.15) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

 

28,000

 

บาท

(1.16) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 184 ชุด

 
128,800

 
บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์สํารวจ               488,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สํารวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)               488,800 บาท

(1.1) กล้องสํารวจระดับอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรนํ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง

 
488,800

 
บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์             8,867,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 54 หน่วย)             8,867,400 บาท

(1.1) เครื่องวัดคุณภาพนํ้าชนิดหัวรวมในภาคสนาม กรมทรัพยากรนํ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13 ชุด

 
7,930,000

 
บาท

(1.2) เครื่องเก็บตัวอย่างนํ้าแนวตั้งขนาด 2 ลิตร กรมทรัพยากรนํ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

 
107,400

 
บาท

(1.3) เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

 
16,500

 
บาท

(1.4) เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ-นํ้า กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13 ชุด

 
58,500

 
บาท

(1.5) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์แบบเปียก-แห้ง กรมทรัพยากรนํ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 ชุด

 
105,000

 
บาท

(1.6) เครื่องวัดนํ้าฝนธรรมดา กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

 
57,000

 
บาท

(1.7) เครื่องวัดนํ้าฝนอัตโนมัติ กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

 
175,000

 
บาท

(1.8) เครื่องวัดความระเหยแบบหลอดแก้ว กรมทรัพยากรนํ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

 
18,000

 
บาท

(1.9) ตู้สกรีน (ตู้ติดตั้งเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา) กรมทรัพยากรนํ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 ชุด

 
400,000

 
บาท

3. งบเงินอุดหนุน          39,881,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป          39,881,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง           39,881,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและจัดการแหล่งนํ้าชุมชนขนาดเล็ก           39,881,200 บาท
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4. งบรายจ่ายอ่ืน          50,736,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์           36,770,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

 
8,270,000

 
บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 - 11

 
3,500,000

 
บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงาน
ภายในองค์กรกรมทรัพยากรนํ้า

 
25,000,000

 
บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว             2,902,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรนํ้า             1,606,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า

 
980,200

 
บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่นํ้า คู คลอง แห่งชาติ             1,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ระบบผลิตนํ้าดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 ตําบลบ่อแฮ้ว 
อําเภอเมืองลําปาง จงัหวัดลําปาง

 

2,550,000

 

บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ระบบผลิตนํ้าดื่ม ระบบกระจายนํ้า ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) 
ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

436,700

 

บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือ
ในสาขาทรัพยากรนํ้า ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of Joint Steering 
Committee on Thailand-China Water Resources Cooperation)

 

493,600

 

บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกํากับกิจการประปา             1,020,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บนํ้าฝนเพื่อเป็นแหล่งนํ้าดื่มสะอาด
 กรณีศึกษาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
1,318,000

 
บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอน ระบบประปาหมู่บ้าน
ที่ชํารุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จําหน่าย

 
1,359,400

 
บาท
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บาท
วัตถุประสงค : 

7.2.2.1 งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจาย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม
             -       164.6479              -                -       164.6479

              -        164.6479               -                 -        164.6479

7.2.2.2 เปาหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหลงเงิน

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แหง 49
( 5 )

38 110 115 120

ครัวเรือน 388
( 40 )

37,170 38,768 40,668 42,660

ลานบาท     118.3331     164.6479     171.7278     180.1424     188.9694

ลานบาท     118.3331     164.6479     171.7278     180.1424     188.9694

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท      118.3331      164.6479      171.7278      180.1424      188.9694

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท              -                -                -                -                -   

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2566 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา                   164,647,900

- เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมแหลงน้ํา ใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพและมีความพรอม
  ในการใชงาน รวมถึงเพื่อซอมแซมกอนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพื่อสํารวจออกแบบโครงการอนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา และระบบกระจายน้ํา 
  เพื่อใหไดผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบรูปรายการ และประมาณราคาคากอสราง
  ที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการในดานวิศวกรรม เพื่อควบคุมงานการกอสรางใหมีคุณภาพ 
และถูกตองตามรูปแบบ ระเบียบ ขอกําหนด และหลักเกณฑตางๆ

หนวย:ลานบาท

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. ปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา

ตัวชี้วัด/
แหลงเงิน

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 
เพิ่มประสิทธิภาพ และบํารุงรักษา

เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนไดรับประโยชน 
จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบํารุงรักษา
แหลงน้ํา

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาแหล่งน้ํา   164,647,900 บาท
1. งบลงทุน       164,647,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       164,647,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       164,647,900 บาท

1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ          89,000,000 บาท
(1) ค่าสํารวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 324 หน่วย)          89,000,000 บาท
(1.1) ค่าสํารวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 324 แห่ง

 
89,000,000

 
บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน          53,240,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 407 หน่วย)          53,240,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 407 แห่ง

 
53,240,000

 
บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน           3,157,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)           3,157,900 บาท

(1.1) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลผักขะ 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

 

409,000

 

บาท

(1.2) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บ้านเหล่ากกโก หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านแก้ง 
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

 

248,900

 

บาท

(1.3) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านนา 
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

 

500,000

 

บาท

(1.4) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บ้านทองหลางล่าง หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านนา 
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

 

2,000,000

 

บาท

1.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้า          19,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 38 หน่วย)          19,250,000 บาท
(1.1) บํารุงรกัษาแหล่งนํ้า ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
38 รายการ

 

19,250,000

 

บาท
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บาท
วัตถุประสงค : 

7.2.3.1 งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจาย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม
             -                -                -        62.8520      62.8520

              -                 -                 -         62.8520       62.8520

7.2.3.2 เปาหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหลงเงิน

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

สถานี 1,952
( 1,355 )

2,157 2,182 2,182 2,182

รอยละ 80
( 70 )

80 80 80 80

ลานบาท      39.4236      62.8520      65.6803      65.6803      65.6803

ลานบาท      39.4236      62.8520      65.6803      65.6803      65.6803

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท       39.4236       62.8520       65.6803       65.6803       65.6803

ลานบาท              -                -                -                -                -   

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2566 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ และเตือนภัยดานน้ํา                     62,852,000

เพื่อบํารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ํา ระบบเตือนภัยดานน้ํา เครือขายสถานีอุตุ - อุทกวิทยา
และระบบเฝาระวังดานอุทก - อุตุนิยมวิทยา รวมถึงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายผูรูประจําสถานี

หนวย:ลานบาท

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ
และเตือนภัยดานน้ํา

ตัวชี้วัด/
แหลงเงิน

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จํานวนสถานีที่ไดรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบํารุงรักษาระบบเตือนภัยดานน้ํา
เชิงคุณภาพ : ประชาชนไดรับขอมูลแจงเตือน
ลวงหนาไดตรงตอเหตุการณน้ําทวม 
น้ําปาไหลหลาก ไมนอยกวา

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ํา     62,852,000 บาท
1. งบรายจ่ายอ่ืน        62,852,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์          38,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยนํ้าท่วม-ดินถล่ม 
(Early Warning) 1 รายการ

 
26,800,000

 
บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกัก
ในแหล่งนํ้าขนาดเล็ก กรมทรัพยากรนํ้า แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 

3,800,000

 

บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวัง
ด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 

7,600,000

 

บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณนํ้า การเคลื่อนตัวของตะกอน 
และตะกอนท้องนํ้าแม่นํ้าโขงร่วมไทย-ลาว 1 รายการ

 
1,200,000

 
บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยนํ้าท่วม-ดินถล่ม 
(Early Warning) 1 รายการ

 
18,552,000

 
บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่นํ้าโขง 
(Mekong – HYCOS) 1 รายการ

 
300,000

 
บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพนํ้าทางไกลอัตโนมัติ
และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 1 รายการ

 
3,600,000

 
บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจําสถานี
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม
ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 1 รายการ

 

1,000,000

 

บาท
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บาท

บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค

7.3.1.2 สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป  (ป 2564 ถึง  ป 2569)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ บาท
           - เงินงบประมาณ บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจาย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม
             -       373.5850              -       215.4500     589.0350

              -        373.5850               -        215.4500      589.0350

7.3.1.6 เปาหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหลงเงิน

เริ่มตน - ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอยละ 80
( - )

80 80 80 80

ลานบาท     248.6878     589.0350     751.6369     788.0159     836.1572

ลานบาท     248.6878     589.0350     751.6369     788.0159     836.1572

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท       92.1432      373.5850      526.0736      551.8512      581.0993

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท      156.5446      215.4500      225.5633      236.1647      255.0579

ลานบาท              -                -                -                -                -   

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2566 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.3 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

                  589,035,000

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสาธารณะ
และพื้นที่ชุมน้ํา                   589,035,000

เพื่อใหทรัพยากรน้ําสาธารณะและพื้นที่ชุมน้ําไดรับการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและบริหารจัดการ 
รวมถึงเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณอุทกภัยและภัยแลง โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ ในการชวยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแลง 
และการบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ําฝน

          3,213,532,800
           3,213,532,800

หนวย:ลานบาท

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสาธารณะ
และพื้นที่ชุมน้ํา

ตัวชี้วัด/
แหลงเงิน

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุมน้ํา ไดรับการอนุรักษ

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสาธารณะ
และพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา

 
589,035,000

 
บาท

1. งบลงทุน       373,585,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       373,585,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์       353,585,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร        250,811,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)          11,011,000 บาท

(1.1) สายยางสูบส่งนํ้าขนาด 26 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ  
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 ชุด

 
4,675,000

 
บาท

(1.2) สายยางสูบส่งนํ้าขนาด 42 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ  
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 ชุด

 
6,336,000

 
บาท

(2) เครื่องสูบนํ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 42 น้ิว  
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  5 เครื่อง

 
109,000,000

 
บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการเกษตร        233,574,000 บาท
(1) เครื่องสูบนํ้าแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 น้ิว 
อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 เครื่อง

 

233,574,000

 

บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        20,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าสํารวจออกแบบ          20,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สํารวจทางกายภาพ และ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ พื้นที่ชุ่มนํ้า เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรนํ้า
สาธารณะในพื้นที่แม่นํ้าสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนม 
กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 

20,000,000

 

บาท
2. งบรายจ่ายอ่ืน       215,450,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์        177,850,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขา กรมทรัพยากรนํ้า
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 

177,850,000

 

บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ 
นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรนํ้าฝน 1 รายการ

 
30,000,000

 
บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา information sheet เพื่อเสนอ Ramsar site 
ของประเทศไทย 4 แห่ง  1 รายการ

 
7,600,000

 
บาท
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บาท
บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค

7.4.1.2 สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดําเนินการ  7 ป  (ป 2564  ถึง  ป 2570)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ บาท
           - เงินงบประมาณ บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจาย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม
             -    1,007.0543              -                -    1,007.0543

              -     1,007.0543               -                 -     1,007.0543

7.4.1.6 เปาหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหลงเงิน

เริ่มตน - ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แหง 97
( 22 )

114 124 132 293

ลาน 
ลบ.ม.

102.68
( 9.65 )

16.44 17.45 18.60 41.20

ครัวเรือน 27,875
( 2,832 )

9,135 9,701 10,350 22,890

ไร 83,111
( 12,708 )

42,182 44,797 47,788 105,710

ลานบาท  3,575.2306  1,007.0543  1,069.4917  1,141.1476  2,523.9458

ลานบาท  3,575.2306  1,007.0543  1,069.4917  1,141.1476  2,523.9458

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท   3,575.2306   1,007.0543   1,069.4917   1,141.1476   2,523.9458

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท              -                -                -                -                -   

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2566 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา                 3,538,412,500
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา                 1,007,054,300

เพื่อจัดหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน โดยการอนุรักษ พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา สนับสนุนการสราง
ความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต แกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและ
พื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่เกษตรน้ําฝน 44 จังหวัด

          9,316,869,400
           9,316,869,400

หนวย:ลานบาท

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา จัดหาน้ําตนทุน
เพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน

ตัวชี้วัด/
แหลงเงิน

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชิงปริมาณ : จํานวนแหลงน้ําไดรับการอนุรักษ
พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟู เพื่อตอบสนอง
ความตองการใชน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน 
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุมน้ํา

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ําตนทุนเพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ : ครัวเรือนไดรับประโยชนจาก
การอนุรักษ พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา
เชิงปริมาณ : พื้นที่ไดรับประโยชนจาก
การอนุรักษ พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ําและบริหารจัดการน้ํา  1,007,054,300 บาท
1. งบลงทุน      1,007,054,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      1,007,054,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      1,007,054,300 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ้า           38,066,300 บาท
(1) ก่อสร้างแหล่งนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว  
ตําบลบางสน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

 
13,066,300

 
บาท

(2) ก่อสร้างฝายนํ้าล้นลําจูหนุงสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่  
ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง

 
25,000,000

 
บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน         486,962,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)         256,624,300 บาท

(1.1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นแม่วาง บ้านแม่สะป๊อก 
ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 
2,621,100

 
บาท

(1.2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลําห้วยข้ีพร้าขม บ้านวังจันทร์ หมู่ที่ 3 
ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

 
3,489,200

 
บาท

(1.3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้า บ้านยางนํ้ากลัดใต้,
โปร่งวิเชียร หมู่ที่ 1,2 ตําบลยางนํ้ากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

 

9,800,000

 

บาท

(1.4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้าสาธารณะ บ้านร่องจิก 
ตําบลร่องจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 แห่ง

 
6,500,000

 
บาท

(1.5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลง่นํ้าบ้านสองคอน บ้านสองคอน 
ตําบลนาฝาย อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 
2,317,000

 
บาท

(1.6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นกุดศรีภูมิ บ้านกุดศรีภูมิ 
หมู่ที่ 8 ตําบลกุดยม อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 
3,591,400

 
บาท

(1.7) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นบ้านท่าหว้า บ้านท่าหว้า 
หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 
1,587,800

 
บาท

(1.8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นห้วยยะอุ บ้านห้วยยะอุ 
ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง

 
3,866,000

 
บาท

(1.9) ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นห้วยปาโจ บ้านสะแต หมู่ที่ 4 
ตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
9,500,000

 
บาท

(1.10) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าบ้านต้นยาง หมู่ที่ 3 
ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
9,000,000

 
บาท

(1.11) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 
ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
9,000,000

 
บาท

(1.12) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าธรรมชาติบ้านบาโงมาแย 
ตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
9,110,000

 
บาท
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(1.13) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าบ้านต้นไทร หมู่ที่ 1 
ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
3,750,000

 
บาท

(1.14) ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองบ้านนาโอน หมู่ที่ 8 ตําบลรือเสาะ 
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
5,350,000

 
บาท

(1.15) ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองตันหยงลิมอ บ้านตันหยงลิมอ 
ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
6,120,000

 
บาท

(1.16) ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งนํ้าบ้านดือแย ช่วง 2 
ตําบลสาวอ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
9,350,000

 
บาท

(1.17) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าห้วยเคียน บ้านนาวงศ์ 
ตําบลบ้านฟ้า อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 
7,269,600

 
บาท

(1.18) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าบ้านคูขาด บ้านคูขาด 
ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง

 
9,051,400

 
บาท

(1.19) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้าช้างป่า 
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ตําบลหาดขาม 
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

 

7,288,000

 

บาท

(1.20) ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งนํ้าบ้านตาเนาะบาตู ช่วง 2 
เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตําบลคลองมานิง 
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

 

9,000,000

 

บาท

(1.21) ปรับปรุงเพิ่มประสทิธิภาพคลองกูวิง เพื่อการถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตําบลไทรทอง อําเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

 

9,800,000

 

บาท

(1.22) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้าบ้านบูเกะกุง ช่วง 2 
เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตําบลลุโบะยิไร 
อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

 

9,000,000

 

บาท

(1.23) ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นคลองหัสคุณ ตําบลตะแพน 
อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลงุ 1 แห่ง

 
9,000,000

 
บาท

(1.24) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายนํ้าล้นบ้านโนนธรรม บ้านโนนธรรม 
หมู่ที่ 17 ตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

 
616,600

 
บาท

(1.25) ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งนํ้าลูโบ๊ะทาเนาะ หมู่ที่ 3 
ตําบลบันนังสาเรง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 
9,000,000

 
บาท

(1.26) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าละหารลีแต ช่วง 3 
เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บ้านนิบง ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 

9,000,000

 

บาท

(1.27) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้า เพื่อการถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 

9,000,000

 

บาท

(1.28) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้า ช่วง 2 เพื่อการถ่ายโอน
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน บ้านบากาซาแม ตําบลวังพญา 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 

9,000,000

 

บาท
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(1.29) ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งนํ้าบ้านปาโจ หมู่ที่ 3 ตําบลยะลา 
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 
4,870,000

 
บาท

(1.30) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าฟาร์มตัวอย่าง 
บ้านท่าธง-วังพญา ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 
7,860,000

 
บาท

(1.31) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นลําห้วยทราย บ้านโพธ์ิชัย 
หมู่ที่ 1 ตําบลขามเป้ีย อําเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 
1,082,200

 
บาท

(1.32) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าแม่แสด บ้านดง 
ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 1 แห่ง

 
9,323,500

 
บาท

(1.33) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าห้วยอีพัน บ้านเหล่าอุดม 
ตําบลบ้านเหล่า อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

 
9,129,000

 
บาท

(1.34) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองทราย เพื่อการถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตําบลทุ่งหมอ อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

 

2,000,000

 

บาท

(1.35) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนโครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา 
ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

 

9,900,000

 

บาท

(1.36) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าซับใหญ่ หมู่ที่ 13 
ตําบลพลับพลาไชย อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

 
8,813,000

 
บาท

(1.37) ปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นห้วยบังพวน บ้านเก่าน้อย 
ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

 
6,718,500

 
บาท

(1.38) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ 
ตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง

 
4,950,000

 
บาท

(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ 
ตําบลไม้ยา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

 
18,471,100

 
บาท

(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลําภาชี บ้านหินแด้น หมู่ที่ 3 
ตําบลหนองไผ่ อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

 
17,800,000

 
บาท

(4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าห้วยสองแควหลวง 
บ้านสองแควพัฒนา ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง

 
10,193,600

 
บาท

(5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นลํานํ้าเค็ม บ้านซาด 
ตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

 
10,141,900

 
บาท

(6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งนํ้าจากฝายนํ้าล้นลํานํ้าเค็ม 
บ้านซาด ตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

 
14,210,300

 
บาท

(7) ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองบ้านละโอ หมู่ที่ 2 ตําบลศรีบรรพต 
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
15,450,000

 
บาท

(8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายมหัศจรรย์ บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 
ตําบลป่าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 
19,000,000

 
บาท

(9) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนบึงปึกยาว  ตําบลปะนาเระ 
อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

 
25,000,000

 
บาท

(10) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าแวน บ้านผาฮาว 
ตําบลทุ่งผาสุข อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

 
23,600,000

 
บาท
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(11) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลําภาชี บ้านห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6 
ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

 
11,430,800

 
บาท

(12) ปรับปรุงฝายนํ้าล้นคลองเหลิดสนับสนุนโครงการพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ตําบลต้นยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

 

20,102,000

 

บาท

(13) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นห้วยละโอง (ตอนล่าง) 
บ้านนาวัด ตําบลนาเวียง อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง

 
17,334,200

 
บาท

(14) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นห้วยหลวง บ้านโนนนาคํา 
ตําบลโนนหวาย อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

 
18,744,100

 
บาท

(15) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บนํ้าบึงพฤาชัย  
ตําบลหมูม่น  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 แห่ง

 
4,412,300

 
บาท

วงเงินทั้งสิ้น    75,200,000  บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ    13,237,100  บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ    31,306,700  บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ    26,243,900  บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ      4,412,300  บาท

(16) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บนํ้าห้วยเสียว  ตําบลบ้านหินโงม  
อําเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

 
4,447,500

 
บาท

วงเงินทั้งสิ้น    79,200,000  บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ    13,342,700  บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ    33,356,600  บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ    28,053,200  บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ      4,447,500  บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้า         482,025,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)           75,154,200 บาท

(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าสนับสนุนโครงการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตําบลสามพระยา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

 

5,025,500

 

บาท

(1.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้านบนายแจ่ม หมู่ที่ 6 ตําบลลําทับ 
อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง

 
7,035,700

 
บาท

(1.3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยลึก หมู่ที่ 5 ตําบลคีรีวง 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง

 
4,523,000

 
บาท

(1.4) อนุรักษ์ฟื้นฟูลําห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
หมู่ที่ 2 ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

 

7,200,000

 

บาท

(1.5) อนุรักษ์ฟื้นฟูลําห้วยกะพร้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หมู่ที่ 4 ตําบลเขาโจด 
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

 

5,226,600

 

บาท
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(1.6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บ้านทุ่งมะสัง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองกุ่ม 
อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

 

585,900

 

บาท

(1.7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าคลองกลาง หมู่ที่ 7 ตําบลปะตง 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

 
4,700,000

 
บาท

(1.8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าตาเรือง หมู่ที่ 7 ตําบลปะตง 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

 
8,442,800

 
บาท

(1.9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่า หนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตําบลพวา 
อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

 
495,000

 
บาท

(1.10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่า ป่าสัก หมู่ที่ 10 ตําบลพวา 
อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

 
491,700

 
บาท

(1.11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่า ป่าโป่งนก หมู่ที่ 10 ตําบลพวา 
อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

 
496,200

 
บาท

(1.12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นนํ้าคลองครก 
หมู่ที่ 10 ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

 
497,200

 
บาท

(1.13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นนํ้าเขาปอ 
แห่งที่ 2 หมู่ที่ 17 ตําบลขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
1 แห่ง

 

502,600

 

บาท

(1.14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่า แปลงปลูกป่าบ่อมะเดื่อ หมู่ที่ 9 
ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

 
503,000

 
บาท

(1.15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าคลองกลางแห่งที่ 1 หมู่ที่ 13 
ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
499,800

 
บาท

(1.16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าคลองกลางแห่งที่ 2 หมู่ที่ 13 
ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
501,000

 
บาท

(1.17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าคลองกลางแห่งที่ 3 หมู่ที่ 13 
ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
496,600

 
บาท

(1.18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหลุมตาสังข์แห่งที่ 1 หมู่ที่ 13 
ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
499,100

 
บาท

(1.19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหลุมตาสังข์แห่งที่ 2 หมู่ที่ 13 
ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
490,900

 
บาท

(1.20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าบ้านน้อยแห่งที่ 1 หมู่ที่ 13 
ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
482,600

 
บาท

(1.21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าบ้านน้อยแห่งที่ 2 หมู่ที่ 13 
ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
485,600

 
บาท

(1.22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่ากองหิน หมู่ที่ 13 ตําบลท่าตะเกียบ 
อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
497,300

 
บาท

(1.23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 1 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
495,100

 
บาท

(1.24) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 2 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
502,000

 
บาท
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(1.25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 3 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
495,700

 
บาท

(1.26) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 4 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
501,300

 
บาท

(1.27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 5 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
496,300

 
บาท

(1.28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 6 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
502,600

 
บาท

(1.29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 7 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
502,600

 
บาท

(1.30) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 8 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
502,600

 
บาท

(1.31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 9 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
502,600

 
บาท

(1.32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 10  หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
501,200

 
บาท

(1.33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 11 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
501,200

 
บาท

(1.34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าสามพราน 1 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
486,100

 
บาท

(1.35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าสามพราน 2 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
502,300

 
บาท

(1.36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าสามพราน 3 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
495,900

 
บาท

(1.37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าสามพราน 4 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
227,300

 
บาท

(1.38) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าสามพราน 5 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
249,700

 
บาท

(1.39) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่า ป่าหลุมจังหวัด หมู่ที่ 7 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
498,500

 
บาท

(1.40) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าทุ่งกระทิง 1 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
501,000

 
บาท

(1.41) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าช้างป่าซับขนุน 1 หมู่ที่ 25 
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

 
502,200

 
บาท

(1.42) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าสายคางฮุง บ้านขามเป้ียใหญ่ หมู่ที่ 3,11 
ตําบลบ้านข่า อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

 
8,564,800

 
บาท

(1.43) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หมู่ที่ 3 ตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

 

1,860,000

 

บาท
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(1.44) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยแดง บ้านหนองผือน้อย 
หมู่ที่ 9 ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

 
5,000,000

 
บาท

(1.45) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หมู่ที่ 10 ตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

 

1,085,100

 

บาท

(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูลําห้วยนํ้าพร้าว (ฝายหลวงประชารัฐ) 
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
บ้านนํ้าพร้าว หมู่ที่ 6 ตําบลไทรย้อย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

 

26,900,000

 

บาท

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

 
45,000,000

 
บาท

(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บนํ้าศูนย์การฝึก สอ.รฝ. ตําบลบางเสร่ 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

 
44,016,800

 
บาท

(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าดอนพูน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนยอ 
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

 
21,559,400

 
บาท

(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองกุดเป่ง  บ้านม่วง หมู่ที่ 1 
ตําบลนาคูณใหญ่ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

 
27,950,000

 
บาท

(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้า ช่วง 2 (ตําบลแว้ง ตําบลฆอเลาะ ตําบลกายูคละ) 
ตําบลฆอเลาะ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
24,340,000

 
บาท

(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้า (ตําบลรือเสาะ ตําบลรือเสาะออก ตําบลสาวอ)  
ตําบลรือเสาะออก อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
19,450,000

 
บาท

(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้า (ตําบลปะลุรู ตําบลโต๊ะเด็ง ตําบลสุไหงปาดี)  
ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 
25,000,000

 
บาท

(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย หมู่ที่ 12 ตําบลกบินทร์ 
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

 
21,147,300

 
บาท

(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้า ช่วง 3 บ้านปาเซตีงี ตําบลตะโละดือรามัน 
อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

 
25,000,000

 
บาท

(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทอง (ลํานํ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2)
ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง

 
10,051,000

 
บาท

(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองลี-หนองทราย บ้านประดาทอง 
หมู่ที่ 6 ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง

 
15,000,000

 
บาท

(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงขดใหญ่-บึงขดน้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 ตําบลวังวน 
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

 

13,048,800

 

บาท

(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสายควนน้อย หมู่ที่ 5,6 ตําบลวังพญา 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 
20,000,000

 
บาท

(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าแก้มลิงตําบลนครเดิฐ (ระยะที่ 2)  
ตําบลนครเดิฐ อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

 
40,000,000

 
บาท

(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตลิ่ง (ลํานํ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2)
ตําบลคลองพา อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

 
10,051,000

 
บาท
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(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้–หนองแม่ระวิง
ตําบลสารจิตร  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

 
18,357,400

 
บาท

วงเงินทั้งสิ้น   168,870,000  บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ    32,979,000  บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ    48,808,600  บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ    68,725,000  บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ    18,357,400  บาท
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บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค

7.4.2.2 สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3 ระยะเวลาดําเนินการ  7 ป  (ป 2564 ถึง  ป 2570)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ บาท
           - เงินงบประมาณ บาท
7.4.2.5 งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจาย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม
             -    2,415.3012              -                -    2,415.3012

              -     2,415.3012               -                 -     2,415.3012

7.4.2.6 เปาหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหลงเงิน

เริ่มตน - ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แหง 122
( 12 )

289 307 327 721

ครัวเรือน 21,316
( 2,381 )

55,082 58,380 62,182 137,133

ไร 78,331
( 4,290 )

100,379 106,400 113,317 250,140

ลานบาท  3,661.2094  2,415.3012  2,560.2193  2,726.6335  6,019.0026

ลานบาท  3,661.2094  2,415.3012  2,560.2193  2,726.6335  6,019.0026

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท   3,661.2094   2,415.3012   2,560.2193   2,726.6335   6,019.0026

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท              -                -                -                -                -   

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2566 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา                 2,415,301,200

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ํา โดยการกอสรางระบบกระจายน้ํา และอนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟู 
พรอมระบบกระจายน้ํา เพื่อกระจายน้ําไปสูพื้นที่เปาหมายในพื้นที่เกษตรน้ําฝน

พื้นที่เกษตรน้ําฝน 50 จังหวัด

        17,380,366,000
          17,380,366,000

หนวย:ลานบาท

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา
ในพื้นที่เกษตรน้ําฝน

ตัวชี้วัด/
แหลงเงิน

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนไดรับประโยชน
จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา

เชิงปริมาณ : พื้นที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

41



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา   2,415,301,200 บาท
1. งบลงทุน       2,415,301,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       2,415,301,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       2,415,301,200 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ้า           998,041,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํ้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 191 รายการ (รวม 191 หน่วย)           282,266,400 บาท

(1.1) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จาก
สระเก็บนํ้าบ้านสหกรณ์ 3 บ้านสหกรณ์ 3 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านสหกรณ์ 
อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 4,900,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านห้วยนํ้าริน) บ้านห้วยนํ้าริน ตําบลปิงโค้ง 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 491,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านกองบอด) บ้านกองบอด ตําบลปางหินฝน 
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 490,500 บาท

(1.4) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านสันปูเลย) บ้านสันปูเลย ตําบลปางหินฝน 
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 490,100 บาท

(1.5) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก (บ้านผาแตก) บ้านผาแตก 
ตําบลสบเปิง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 491,200 บาท

(1.6) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ (บ้านแม่นํ้าแขม) บ้านแม่นํ้าแขม 
ตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 490,800 บาท

(1.7) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย (บ้านดอยปุย) บ้านดอยปุย 
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 491,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด (บ้านแม่สายนาเลา) 
บ้านแม่สายนาเลา ตําบลโหล่งขอด อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 491,000 บาท

(1.9) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ (บ้านปางมะโอ) บ้านปางมะโอ 
ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 491,000 บาท
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(1.10) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านปางแดงใน) 
บ้านปางแดงใน ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

492,300

 

บาท

(1.11) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านห้วยเป้า) บ้านห้วยเป้า 
ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

491,100

 

บาท

(1.12) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย (บ้านป่ากล้วย) บ้านป่ากล้วย 
ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

492,500

 

บาท

(1.13) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ (บ้านแม่มะลอ) บ้านแม่มะลอ 
ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

491,500

 

บาท

(1.14) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน (บ้านปางหินฝน) บ้านปางหินฝน 
ตําบลปางหินฝน อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

491,900

 

บาท

(1.15) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง (บ้านแม่หลองหลวง) 
บ้านแม่หลองหลวง ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

492,400

 

บาท

(1.16) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก (บ้านแม่เจ๊ียวบน) บ้านแม่เจี๊ยวบน 
ตําบลสบเปิง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

490,500

 

บาท

(1.17) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ (บ้านปางมะกล้วย) บ้านปางมะกล้วย 
ตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

490,200

 

บาท

(1.18) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด (บ้านแม่สายป่าเมี่ยง) 
บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ตําบลโหล่งขอด อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
1 แห่ง

 

490,500

 

บาท

(1.19) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ (บ้านปางห้วยตาด) 
บ้านปางห้วยตาด ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

490,000

 

บาท

(1.20) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านห้วยปง) บ้านห้วยปง 
ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

491,500

 

บาท

(1.21) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านผาลาย) บ้านผาลาย 
ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

490,700

 

บาท

(1.22) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านท่าข้ีเหล็ก) บ้านท่าข้ีเหล็ก 
ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

490,000

 

บาท
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(1.23) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านแม่กอนใน) บ้านแม่กอนใน 
ตําบลทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

490,000

 

บาท

(1.24) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ห้วยปะกําใหญ่ บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม 
จังหวัดเลย 1 แห่ง

 

2,500,000

 

บาท

(1.25) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่ง 
บ้านผาพอด หมู่ที่ 6 ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง

 
2,500,000

 
บาท

(1.26) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองสนุ่นใหญ่ บ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 7 ตําบลโคกงาม อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 1 แห่ง

 

2,500,000

 

บาท

(1.27) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
พระธาตุศรีสองรัก ตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง

 
9,165,000

 
บาท

(1.28) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตําบลแม่เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.29) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 9 
ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.30) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านแม่แรม หมู่ที่ 12 
ตําบลเตาปูน อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.31) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 
บ้านห้วยอ่อมพัฒนา (ห้วยฮ่อมล่าง) หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านเวียง 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.32) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 
บ้านห้วยอ่อมพัฒนา (ห้วยฮ่อมบน) หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านเวียง 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.33) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แหล่งนํ้าหนองไหล หมู่ที่ 2 ตําบลพรุเตียว อําเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง

 

4,020,400

 

บาท

(1.34) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านไร่ป้า 
(แห่งที่ 2) หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
1 แห่ง

 

4,192,900

 

บาท
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(1.35) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองบึงบาดาล บ้านบึงบาดาล หมู่ที่ 3 ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 แห่ง

 

2,512,800

 

บาท

(1.36) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองดินจ่ี 
บ้านค้อ หมู่ที่ 4 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 แห่ง

 
2,502,700

 
บาท

(1.37) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งนํ้า
บ้านโนนแดง บ้านโนนแดง ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
1 แห่ง

 

2,522,800

 

บาท

(1.38) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู้ บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ที่ 9 
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 แห่ง

 

448,100

 

บาท

(1.39) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 แห่ง

 

448,100

 

บาท

(1.40) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองมะเกาะ บ้านหนองมะเกาะ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองหลวง 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห่ง

 

6,690,000

 

บาท

(1.41) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านปางมะละกอ) 
บ้านปางมะละกอ ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห่ง

 

493,500

 

บาท

(1.42) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตําบลหนองโก 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

5,324,000

 

บาท

(1.43) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
กรมทหารราบที่ 8 สนับสนุนโครงการทหารพันธ์ุดี ในพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ค่ายสีหราชเดโชไชย ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

2,863,600

 

บาท

(1.44) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
มณฑลทหารบกที่ 23 สนับสนุนโครงการทหารพันธ์ุดี ในพระราชดําริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ค่ายศรีพัชรินทร ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

3,034,000

 

บาท

(1.45) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแม่ซัด 
บ้านทรายมูล ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 
2,512,800

 
บาท

(1.46) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองกุดพังเครือ บ้านกุดพังเครือ ตําบลท่ากระเสริม อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

2,522,800

 

บาท
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(1.47) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแวง ตําบลหนองแวง 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

2,512,800

 

บาท

(1.48) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองขามน้อย หมู่ที่ 1,3 ตําบลโนนท่อน อําเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

2,502,700

 

บาท

(1.49) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบึงอ้อ 
บ้านหนองแสง ตําบลท่ากระเสริม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
1 แห่ง

 

2,492,600

 

บาท

(1.50) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเพียง บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 7 ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

447,600

 

บาท

(1.51) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุขเจริญ บ้านหนองสุขเจริญ 
หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

447,100

 

บาท

(1.52) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

447,100

 

บาท

(1.53) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

447,100

 

บาท

(1.54) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม บ้านนางาม หมู่ที่ 12 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

447,100

 

บาท

(1.55) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติ บ้านหว้า หมู่ที่ 2 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

447,100

 

บาท

(1.56) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซําจําปา บ้านซําจําปา หมู่ที่ 6 
ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

447,800

 

บาท

(1.57) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อ่างเก็บนํ้ากุดหวาย บ้านโนนก้านตง ตําบลลาดใหญ่ 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 

2,522,800

 

บาท

(1.58) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขามแป 
บ้านโนนแต้ ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 
2,502,700

 
บาท

(1.59) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บึงหนองบัวระเหว บ้านหนองบัวระเหว หมู่ที่ 8 ตําบลหนองบัวระเหว 
อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 

2,522,800

 

บาท
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(1.60) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองสังข์ บ้านหนองสังข์ 
หมู่ที่ 1 ตําบลช่องสามหมอ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 

447,200

 

บาท

(1.61) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 

447,400

 

บาท

(1.62) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคี บ้านศาลา หมู่ที่ 8 
ตําบลหนองขาม อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 

447,100

 

บาท

(1.63) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 
ตําบลหนองคู อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 

491,000

 

บาท

(1.64) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แหล่งนํ้าคลองซังกะนาว หมู่ที่ 1 ตําบลเขาไชยราช อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

 

4,020,400

 

บาท

(1.65) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แหล่งนํ้าสระนํ้าห้วยคู่ หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง อําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

 

4,523,000

 

บาท

(1.66) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแฮ่ 
บ้านนาหนองยาว หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านข่า อําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.67) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองลาดควาย บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 7,10 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.68) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ห้วยหมากแซว บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 ตําบลโพนแพง 
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.69) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกุดโดน 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตําบลโพนแพง อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.70) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแป่ง ระยะที่ 2 
บ้านแหนสาม หมู่ที่ 8 ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

4,980,000

 

บาท

(1.71) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคํา บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 
ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

4,980,000

 

บาท

(1.72) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคํา บ้านหนองใหม่ 
หมู่ที่ 4 ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

4,980,000

 

บาท
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(1.73) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านแจรงหลวง หมู่ที่ 4 
ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.74) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านขุนกุน หมู่ที่ 2 ตําบลภูคา 
อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.75) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านนํ้าขว้าง หมู่ที่ 3 ตําบลภูคา 
อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.76) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านนํ้าดั้น หมู่ที่ 13 ตําบลภูคา 
อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.77) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านตาน้อย หมู่ที่ 5 ตําบลภูคา 
อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.78) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านนํ้าย้อ-ขุนดิน หมู่ที่ 8 
ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.79) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านจูน หมู่ที่ 11 ตําบลภูคา 
อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.80) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านกอก หมู่ที่ 11 ตําบลภูคา 
อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.81) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านนํ้าปัวพัฒนา หมู่ที่ 12 
ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.82) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 
ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท
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(1.83) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านนํ้าพัน หมู่ที่ 9 
ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.84) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านใหม่ชายแดน หมู่ที่ 9 
ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.85) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 6 
ตําบลแม่ขะนิง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.86) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านบ่อหอย หมู่ที่ 6 
ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.87) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านนํ้าแป่ง หมู่ที่ 7 ตําบลผาทอง 
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.88) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านห้วยมอญ หมู่ที่ 8 
ตําบลเรือง อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.89) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านใหม่ในฝัน หมู่ที่ 12 
ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.90) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านหนอง หมู่ที่ 6 
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.91) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านปางก้อ หมู่ที่ 8 
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.92) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 
ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

49



(1.93) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านหนองปลา หมู่ที่ 10 
ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.94) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านเกวต หมู่ที่ 6 
ตําบลพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.95) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านขุนสถาน หมู่ที่ 3 
ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.96) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 
ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.97) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 
ตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.98) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 
ตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.99) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน 
บ้านห้วยเฮือ หมู่ที่ 11 ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.100) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน 
บ้านห้วยระพี หมู่ที่ 15 ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.101) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน 
บ้านสมุนใหม่  หมู่ที่ 16 ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.102) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน 
บ้านละเบ้ายา หมู่ที่ 10 ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท
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(1.103) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน 
บ้านห้วยปุก หมู่ที่ 9 ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.104) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ 
บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.105) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ 
บ้านขุนนํ้าพริก หมู่ที่ 6 ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.106) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ หมู่ที่ 6 
ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.107) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ 
บ้านห้วยมอย หมู่ที่ 8 ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.108) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ 
บ้านห้วยแกลบ หมู่ที่ 4 ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.109) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ 
บ้านใหม่ชายแดน หมู่ที่ 9 ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.110) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแป่ง 
บ้านวังผาง หมู่ที่ 2 ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.111) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแป่ง 
บ้านแหนสาม หมู่ที่ 8 ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.112) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแป่ง 
บ้านแหนหน่ึง หมู่ที่ 1 ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท
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(1.113) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแป่ง 
บ้านแหนสอง  หมู่ที่ 3 ตําบลผาตอ อําเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.114) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแป่ง 
บ้านนํ้ากิ หมู่ที่ 5 ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.115) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง 
บ้านปางยาง หมู่ที่ 1 ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.116) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง 
บ้านขุนกูน หมู่ที่ 2 ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.117) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง 
บ้านผาเวียง หมู่ที่ 3 ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.118) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก 
บ้านผาหมี หมู่ที่ 10 ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.119) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก 
บ้านหางทุ่ง หมู่ที่ 3 ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.120) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก 
บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.121) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก 
บ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งช้าง อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.122) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 
บ้านนํ้าอูน หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.123) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท
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(1.124) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.125) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 
บ้านเมืองลี หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.126) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.127) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 
บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 12 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.128) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 
บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

482,400

 

บาท

(1.129) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 
บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.130) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 
บ้านเชตวัน หมู่ที่ 1 ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.131) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 
บ้านส้าน หมู่ที่ 8 ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.132) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 
บ้านใหม่หัวดง หมู่ที่ 10 ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.133) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 
บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 7 ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.134) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าเคิม 
บ้านนํ้าเคิม หมู่ที่ 7 ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.135) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าเคิม 
บ้านนํ้าแพะ หมู่ที่ 6 ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.136) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าเคิม 
บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท
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(1.137) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าเคิม 
บ้านนํ้าทา หมู่ที่ 9 ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.138) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าเคิม 
บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.139) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนํ้าเคิม 
บ้านนํ้าลีใต้ หมู่ที่ 8 ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.140) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ 
บ้านสว้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตําบลดงพญา อําเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.141) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ 
บ้านหนองน่าน หมู่ที่ 12 ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.142) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ 
บ้านห้วยหมี หมู่ที่ 6 ตําบลดงพญา อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.143) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ 
บ้านนํ้าจูน หมู่ที่ 4 ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.144) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม 
บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.145) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านก้อ 
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.146) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม 
บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.147) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม 
บ้านตอง หมู่ที่ 5 ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท

(1.148) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม 
บ้านตองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

480,000

 

บาท
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(1.149) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) 
โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม บ้านฝาย หมู่ที่ 2 ตําบลแม่จริม 
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 

481,500

 

บาท

(1.150) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองบุ่งใหญ่ บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9 ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.151) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองขอนแก่น บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ตําบลท่ากกแดง 
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

 

2,100,000

 

บาท

(1.152) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแฮ 
บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 ตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

 
2,300,000

 
บาท

(1.153) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยคอง 
บ้านสมัยสําราญ หมู่ที่ 3 ตําบลโป่งเปือย อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

 

2,100,000

 

บาท

(1.154) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งนํ้า
พรุยายนิน หมู่ที่ 3 ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง

 
4,020,400

 
บาท

(1.155) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บนํ้า
ห้วยตูบตอง บ้านห้วยใหม่ ตําบลเขวาไร่ อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

 

2,502,700

 

บาท

(1.156) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองไชยสาร บ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 2 ตําบลขามเฒ่าพัฒนา 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

 

2,492,600

 

บาท

(1.157) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่ิงเมือง บ้านคอกม้า หมู่ที่ 15 ตําบลเขวาใหญ่ 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

 

447,600

 

บาท

(1.158) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด บ้านลาด หมู่ที่ 1 ตําบลศรีสุข 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

 

447,800

 

บาท

(1.159) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 2) 
มลฑลทหารบกที่ 27 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธ์ุดี" ใน
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
บ้านค่ายประเสริฐสงคราม ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 

2,577,100

 

บาท
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(1.160) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
(สนับสนุนโครงการ “ทหารพันธ์ุดี” ในพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี) ตําบลโพธ์ิสัย อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 

2,649,000

 

บาท

(1.161) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อ่างเก็บนํ้ากุดเซียม บ้านแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 

2,502,700

 

บาท

(1.162) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองยาง 
บ้านหนองยาง ตําบลบ่อพันขัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
1 แห่ง

 

2,512,800

 

บาท

(1.163) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหวาย 
หมู่ที่ 8, 12 ตําบลดูกอ่ึง อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 
2,522,800

 
บาท

(1.164) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ่อพันขัน 
บ้านม่วงหวาน (วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ) หมู่ที่ 12 
ตําบลเด่นราษฎร์ อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 

2,492,600

 

บาท

(1.165) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยวังหิน 
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
1 แห่ง

 

2,502,700

 

บาท

(1.166) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองกกคูณ บ้านสนามชัย หมู่ที่ 13 ตําบลสวนจิก อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 

2,490,600

 

บาท

(1.167) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเมืองบัว บ้านเมืองบัว 
หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 

448,600

 

บาท

(1.168) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ บ้านไผ่ หมู่ที่ 9 ตําบลหนองใหญ่ 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 

448,200

 

บาท

(1.169) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งนํ้า
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38  ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง 1 แห่ง

 

4,020,400

 

บาท

(1.170) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บ้านลานคา หมู่ที่ 8 ตําบลยางหัก 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

 

6,898,300

 

บาท

(1.171) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สระห้วยพร้าว บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง 1 แห่ง

 

4,450,000

 

บาท
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(1.172) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จาก
อ่างเก็บนํ้าห้วยทรายขาว ระยะ 2 บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 
ตําบลทาปลาดุก อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน 1 แห่ง

 

9,970,000

 

บาท

(1.173) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองอีเรียว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านเหล่า 
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.174) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองห้วยแสง บ้านโคกแสง หมู่ที่ 5 ตําบลคูสะคาม อําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.175) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโคกสี 
บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตําบลโคกสี อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.176) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกอย 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 7 ตําบลนาซอ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
1 แห่ง

 

2,500,000

 

บาท

(1.177) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์นํ้าแม่มอก 
บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อําเภอทุ่งเสล่ียม 
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

 

4,980,000

 

บาท

(1.178) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แหล่งนํ้าโรงเรียนพนมศึกษา ตําบลพนม อําเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

 

4,020,400

 

บาท

(1.179) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แหล่งนํ้าบึงนามะพร้าว หมู่ที่ 1 ตําบลนํ้าพุ อําเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

 

4,824,400

 

บาท

(1.180) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงหนองคาย 
บ้านสร้างประทาย หมู่ที่ 10 ตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.181) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองไค้ 
บ้านวังสิม หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านผือ อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.182) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อ่างเก็บนํ้าห้วยต่างคํา หมู่ที่ 9,11 ตําบลเหล่าต่างคํา 
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.183) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านศรีภูทอง 
บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 ตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง

 

2,500,000

 

บาท

(1.184) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนํ้า
สาธารณะประโยชน์ บ้านหินลับ หมู่ที่ 4,11 ตําบลหนองสวรรค์ 
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง

 

3,000,000

 

บาท

57



(1.185) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองผักแว่น บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตําบลป่าไม้งาม 
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง

 

2,500,000

 

บาท

(1.186) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้า สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 
หมู่ที่ 10 ตําบลหนองแก้ว อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
1 แห่ง

 

649,300

 

บาท

(1.187) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 
บ้านผึ้ง หมู่ที่ 4 ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 
1 แห่ง

 

5,472,800

 

บาท

(1.188) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ห้วยนํ้าพาน บ้านนาหงษ์สา หมู่ที่ 4 ตําบลนาสะอาด 
อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

 

2,300,000

 

บาท

(1.189) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ห้วยซีด บ้านหนองกอง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านค้อ อําเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

 

2,000,000

 

บาท

(1.190) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อ่างเก็บนํ้าลําปลาค้าว บ้านห้วยสําราญ หมู่ที่ 9 ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

 

2,000,000

 

บาท

(1.191) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองบุ่งหวาย บ้านจอมตาลใต้ หมู่ที่ 13 ตําบลจอมศรี 
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

 

2,000,000

 

บาท

(2) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลผลิตการเกษตรบ้านปง 
(แปลงใหญ่มะม่วง) ระยะ 2 บ้านปง หมู่ที่ 7 ตําบลหนองบัว  
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

 

10,950,000

 

บาท

(3) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโป่งลึก-บางกลอย  
ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

 
34,624,000

 
บาท

(4) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบัว 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

 

21,653,300

 

บาท

(5) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าบ้านสาละวะ ระยะที่ 1 บ้านสาละวะ 
ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

 
26,545,700

 
บาท

(6) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าบ้านไล่โว่ ระยะที่ 1 บ้านไล่โว่ 
ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

 
27,169,500

 
บาท

(7) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภคและการเกษตรสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ จังหวัดตาก  ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 1 แห่ง

 

23,886,500

 

บาท
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(8) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บนํ้ายางชุม 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ - สระเก็บนํ้าบ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

 

29,650,500

 

บาท

(9) ก่อสร้างระบบส่งนํ้าฝายนํ้าล้นบางยูง หมู่ที่ 4 ตําบลเหมาะ 
อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 แห่ง

 
20,102,000

 
บาท

(10) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็ญเครือ 
หมู่ที่ 5,9 ตําบลยางท่าแจ้ง อําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

 
12,734,600

 
บาท

(11) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 
บ้านคําบก หมู่ที่ 3 ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง

 
16,672,600

 
บาท

(12) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว 
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านบาก อําเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง

 

15,580,100

 

บาท

(13) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่นาข้าว
อ่างเก็บนํ้าดาบบ้ึง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ตําบลคํานํ้าสร้าง 
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

 

16,262,500

 

บาท

(14) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่หอมแดง 
หมู่ที่ 4 ตําบลฟ้าห่วน อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

 
16,262,500

 
บาท

(15) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าฝายนํ้าล้นโตนไม้ปัก 
หมู่ที่ 2 ตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 แห่ง

 
14,574,000

 
บาท

(16) ก่อสร้างระบบส่งนํ้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 6 
และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมู่ที่ 6 ตําบลอ่างหิน 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

 

76,178,800

 

บาท

(17) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลํานํ้าแม่ยาว 
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11 
ตําบลเกาะคา, ท่าผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 แห่ง

 

79,800,000

 

บาท

(18) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองสูน 
บ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลําพูน 1 แห่ง

 

25,143,000

 

บาท

(19) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งนํ้า
บ้านแม่ลอบ บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ตําบลป่าพลู อําเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลําพูน 1 แห่ง

 

15,545,000

 

บาท

(20) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บนํ้า
ห้วยแม่ปาง บ้านปาง หมู่ที่ 1 ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 1 แห่ง

 
10,043,000

 
บาท

(21) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างห้วยมะต้อง 
บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 1 แห่ง

 
15,221,000

 
บาท

(22) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองปลาหมอ  
ตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

 
20,000,000

 
บาท

(23) ก่อสร้างระบบส่งนํ้าจากแม่นํ้าท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตําบลวังยาง
ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

 
42,848,800

 
บาท
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(24) ก่อสร้างระบบส่งนํ้าภายในตําบลพลับพลาไชย หมู่ที่ 14,5,13,1 
ตําบลพลับพลาไชย อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

 
45,546,000

 
บาท

(25) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ 
บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4,5 ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง

 

12,041,100

 

บาท

(26) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านกุงชัย 
หมู่ที่ 10,11,13 ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง

 
12,161,700

 
บาท

(27) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ 
บ้านภูจําปา หมู่ที่ 8 ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง

 

12,161,700

 

บาท

(28) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านโนนแก้ง 
หมู่ที่ 5 ตําบลตบหู อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

 
50,255,000

 
บาท

(29) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงสัตว์ท่าไห 
บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ตําบลท่าไห อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

 
12,161,700

 
บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน           324,173,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)           110,093,000 บาท

(1.1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้าห้วยนํ้าหมัน 
สนับสนุนโครงการรักษ์นํ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง 
หมู่ที่ 4 ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง

 

1,000,000

 

บาท

(1.2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าห้วยเดื่อ บ้านเวียงตั้ง 
หมู่ที่ 1 ตําบลวังธง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

 
8,900,000

 
บาท

(1.3) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าฟาร์มตัวอย่างฯ 
บ้านบาลูกากาปัส พร้อมระบบกระจายนํ้า หมู่ที่ 1 ตําบลเอราวัณ 
อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 

9,980,000

 

บาท

(1.4) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าฟาร์มตัวอย่างฯ 
บ้านสะแนะ พร้อมระบบกระจายนํ้า ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 

7,900,000

 

บาท

(1.5) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าฟาร์มตัวอย่างฯ 
บ้านโคกโก พร้อมระบบกระจายนํ้า หมู่ที่ 5 ตําบลโต๊ะเด็ง 
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 

9,000,000

 

บาท

(1.6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าห้วยสัก พร้อมระบบส่งนํ้า  
ตําบลจอมจันทร์ อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 
1,500,000

 
บาท

(1.7) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าฟาร์มตัวอย่างฯ 
บ้านสีปาย พร้อมระบบกระจายนํ้า ตําบลตาลีอายร์ อําเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

 

7,500,000

 

บาท

(1.8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้าโต๊ะติเต พร้อมระบบ
กระจายนํ้า เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
บ้านบาโลย ตําบลบาโลย อําเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี 1 แห่ง

 

8,500,000

 

บาท
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(1.9) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าฟาร์มตัวอย่างฯ 
บ้านหนองแรต พร้อมระบบกระจายนํ้า ตําบลหนองแรต 
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

 

7,500,000

 

บาท

(1.10) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าฟาร์มตัวอย่างฯ 
บ้านแป้น พร้อมระบบกระจายนํ้า ตําบลแป้น อําเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

 

7,500,000

 

บาท

(1.11) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าห้วยซํารู้  
ตําบลหนองกะท้าว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

 
1,500,000

 
บาท

(1.12) ปรับปรุงประสิทธิภาพบึงกําปัง ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายนํ้า 
หมู่ที่ 6 ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 
5,920,000

 
บาท

(1.13) ปรับปรุงประสิทธิภาพบึงบาโงยพร้อมระบบกระจายนํ้า 
หมู่ที่ 5 ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 
8,250,000

 
บาท

(1.14) ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองช้างแล่น พร้อมระบบกระจายนํ้า 
ตําบลคู อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

 
5,500,000

 
บาท

(1.15) ปรับปรุงประตูระบายนํ้าพรุบางกล่ํา ตําบลบางกล่ํา 
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

 
500,000

 
บาท

(1.16) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นคลองอิตําพร้อมระบบ
กระจายนํ้า เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

 

5,000,000

 

บาท

(1.17) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นป่าแก่บ่อหิน พร้อมระบบ
กระจายนํ้า เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตําบลป่าแก่บ่อหิน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 แห่ง

 

7,000,000

 

บาท

(1.18) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าห้วยหัวแหวน
พร้อมระบบส่งนํ้า บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ตําบลกลางดง 
อําเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

 

4,956,000

 

บาท

(1.19) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ตําบลเสนางคนิคม 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง

 

482,400

 

บาท

(1.20) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตําบลนาเวียง 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง

 

657,300

 

บาท

(1.21) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้า 
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชหลากหลาย บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 
ตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

 

1,047,300

 

บาท

(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้า พร้อมระบบกระจายนํ้า
อ่างเก็บนํ้าบ้านซ่อง ช่วงที่ 2 ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตําบลวังจันทร์ 
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

 

75,000,000

 

บาท

(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายนํ้าล้นทุ่งม่าน พร้อมระบบกระจายนํ้า 
บ้านแม่ของ หมู่ที่ 5 ตําบลแม่นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

 
35,789,000

 
บาท
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(4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าบ้านสามัคคีธรรม 
พร้อมระบบกระจายนํ้า หมู่ที่ 5,7,8 ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

 

54,430,200

 

บาท

(5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าแม่แสด พร้อมระบบกระจายนํ้า 
บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 5 ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 1 แห่ง

 
30,590,000

 
บาท

(6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าห้วยต้นยาง 
พร้อมระบบกระจายนํ้าดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทาปลาดุก 
หมู่ที่ 5 ตําบลทาปลาดุก อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน 1 แห่ง

 

18,271,000

 

บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้า        1,093,087,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)            74,431,600 บาท

(1.1) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยนํ้าคู่ พร้อมระบบกระจายนํ้า 
บ้านนํ้าคู่ หมู่ที่ 2 ตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง

 
3,500,000

 
บาท

(1.2) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งนํ้าสระเก็บนํ้าบ้านนาเจริญ 
พร้อมระบบกระจายนํ้า บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตําบลเหล่ากอหก 
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 แห่ง

 

3,500,000

 

บาท

(1.3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองบึงกระชาพร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแห้ว ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

 

9,047,000

 

บาท

(1.4) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวาง พร้อมระบบกระจายนํ้า หมู่ที่ 8 
ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

 
6,524,000

 
บาท

(1.5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองฉิมพร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวพักเกวียน ตําบลกวางโจน 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

 

7,350,000

 

บาท

(1.6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าและระบบกระจายนํ้า ช่วง 2 
ตําบลท่าสะบ้า อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 แห่ง

 
9,980,000

 
บาท

(1.7) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรูแข้พร้อมระบบกระจายนํ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 4 
ตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

 

9,500,000

 

บาท

(1.8) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยแสนตอ พร้อมระบบกระจายนํ้า 
บ้านอ้อมแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโพน อําเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

 

5,000,000

 

บาท

(1.9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองไข่นก พร้อมระบบกระจายนํ้า 
บ้านถ่อนโพธ์ิศรี หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านถ่อน อําเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

 

9,000,000

 

บาท

(1.10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองฮุ่ง พร้อมระบบกระจายนํ้า 
บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

 

5,000,000

 

บาท
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(1.11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองน้อง พร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บ้านยางข้ีนก หมู่ที่ 1 ตําบลยางข้ีนก 
อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

 

6,030,600

 

บาท

(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคียน ตําบลไม้ยา อําเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

 
40,000,000

 
บาท

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแฟบพร้อมระบบกระจายนํ้า 
เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งเบญจา 
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

 

18,500,000

 

บาท

(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าพร้อมระบบกระจายนํ้า สนับสนุน
เกษตรแปลงใหญ่ข้าวลําชารสามัคคีคนทํานาโคกสะบ้า  
ตําบลโคกสะบ้า อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

 

25,000,000

 

บาท

(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าพร้อมระบบกระจายนํ้า 
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสะพานไทร 
หมู่ที่ 10 ตําบลบางดี อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง

 

15,000,000

 

บาท

(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองขัดห้าง พร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 3 ตําบลวังประจบ 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง

 

15,000,000

 

บาท

(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าพร้อมระบบกระจายนํ้า ศูนย์ราชการ  
ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

 
25,000,000

 
บาท

(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งนํ้า 3 ตําบล (ตําบลตันหยงลิมอ 
ตําบลบองอ ตําบลจวบ) ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

 

25,000,000

 

บาท

(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าตวาย พร้อมระบบกระจายนํ้า ตําบลพงษ์ 
อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง

 
24,000,000

 
บาท

(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองสามขา พร้อมระบบกระจายนํ้า 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4  ตําบลหนองหัวช้าง อําเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

 

50,000,000

 

บาท

(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยต๋ํา ตําบลนํ้าแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
1 แห่ง

 
38,000,000

 
บาท

(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าเมี่ยง  ตําบลนํ้าแวน อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

 
35,000,000

 
บาท

(13) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนแหล่งนํ้าแม่เป๊ียะ 
พร้อมก่อสร้างระบบกระจายนํ้า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง

 

30,000,000

 

บาท

(14) ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าห้วยบก-ห้วยก้า ตําบลชุมพล 
อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง

 
25,000,000

 
บาท

(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองหันตรา พร้อมระบบกระจายนํ้า (แก้มลิง) 
ระยะที่ 2  ตําบลบ้านบุ่ง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง

 
45,000,000

 
บาท
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(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าบึงแพงพร้อมระบบกระจายนํ้า บ้านแพง 
หมู่ที่ 11 ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

 
25,000,000

 
บาท

(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าห้วยกะหล่าว พร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสําโรง หมู่ที่ 4,1,2,3, ตําบลโพนทัน 
อําเภอคําเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

 

36,443,900

 

บาท

(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้ากุดกว้าง พร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 3,7,1 ตําบลสงเปือย 
อําเภอคําเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

 

25,127,500

 

บาท

(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้ากุดข้ีนาค พร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคํานํ้าสร้าง หมู่ที่ 11 ตําบลค้อเหนือ 
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

 

25,127,500

 

บาท

(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าโคกป่าจิก พร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ 6,7,10,11 ตําบลย่อ 
อําเภอคําเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

 

36,443,900

 

บาท

(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้ากุดนํ้าจ้ัน พร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 1,8,5 ตําบลดู่ทุ่ง 
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

 

25,127,500

 

บาท

(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้ากุดอ้อ,กุดเบ็น,กุดจับใหญ่ 
พร้อมระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่ 
บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7,2,3, ตําบลเข่ืองคํา อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

 

30,153,000

 

บาท

(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองอีร้างพร้อมระบบกระจายนํ้า
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3,5 ตําบลม่วง 
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

 

25,127,500

 

บาท

(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งนํ้า 3 ตําบล (ตําบลลิดล 
ตําบลพร่อน ตาํบลหน้าถํ้า) ตําบลลิดล อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 

25,000,000

 

บาท

(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งนํ้า 3 ตําบล (ตําบลตะโล๊ะหะลอ 
ตําบลจะกว๊ะ ตําบลสุวารี)  ตําบลตะโล๊ะหะลอ อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 

25,000,000

 

บาท

(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งนํ้า จังหวัดยะลา-ปัตตานี  
ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 
30,000,000

 
บาท

(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งนํ้าพรุชะเมา 
จังหวัดยะลา-ปัตตานี  ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง

 
25,000,000

 
บาท

(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าลําพลับพลาพร้อมระบบกระจายนํ้า 
บ้านโนนสวรรค์ ตําบลทุ่งหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 
33,072,800

 
บาท

(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองดงดอนธาตุพร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตาํบลดูกอ่ึง 
อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

 

10,000,000

 

บาท
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(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงใหญ่ พร้อมระบบกระจายนํ้า ตําบลบ้านสวน 
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

 
49,500,000

 
บาท

(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยหินฮาว พร้อมระบบกระจายนํ้า 
หมู่ที่ 4,11,14 ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง

 
13,000,000

 
บาท

(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าชําพร้อมระบบส่งนํ้า  
ตําบลนํ้าอ่าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง

 
25,000,000

 
บาท

(33) อนุรักษ์ฟิ้นฟูแหล่งนํ้าร่องคําจาน พร้อมระบบกระจายนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 ตําบลหนองช้างใหญ่ 
อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

 

30,153,000

 

บาท

(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองเสือกินหมาพร้อมระบบกระจายนํ้า
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตําบลสหธาตุ 
อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

 

35,982,600

 

บาท

(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้ากุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง)  
ตําบลมะเฟือง,บ้านจาน  อําเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง

 
77,896,200

 
บาท

วงเงินทั้งสิ้น   262,900,000  บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ    48,775,500  บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ    59,988,300  บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ    76,240,000  บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ    77,896,200  บาท
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บาท
7.4.3.1 วัตถุประสงค

7.4.3.2 สถานที่ดําเนินการ

7.4.3.3 ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป  (ป 2564 ถึง  ป 2570)
7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ บาท
           - เงินงบประมาณ บาท
7.4.3.5 งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจาย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม
             -                -                -       116.0570     116.0570

              -                 -                 -        116.0570      116.0570

7.4.3.6 เปาหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหลงเงิน

เริ่มตน - ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

เรื่อง 5
( - )

4 5 6 13

ลานบาท     294.3645     116.0570     282.7859     297.0500     637.3078

ลานบาท     294.3645     116.0570     282.7859     297.0500     637.3078

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท      148.0845               -        154.4521      162.0203      350.2569

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท      146.2800      116.0570      128.3338      135.0297      287.0509

ลานบาท              -                -                -                -                -   

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2566 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                   116,057,000

เพื่อพัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
การศึกษาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงผลักดันใหเกิดกลไกสนับสนุน
ดานการบริหารจัดการน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

          1,624,565,200
           1,624,565,200

หนวย:ลานบาท

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา

ตัวชี้วัด/
แหลงเงิน

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จํานวนเครื่องมือและกลไก
ที่ไดรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ํา

 
116,057,000

 
บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน       116,057,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์        109,467,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์นํ้าทางไกลอัตโนมัติ 
(ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก) กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 

38,978,000

 

บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักในแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกัก
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 

32,793,000

 

บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณนํ้าเก็บกักในแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

 

37,696,000

 

บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทํานโยบายการกําหนดโครงสร้าง
อัตราค่าใช้นํ้า สําหรับการใช้ทรัพยากรนํ้าสาธารณะของผู้ใช้นํ้าประเภทที่สอง
และสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 หมวด 4  1 รายการ

 

6,590,000

 

บาท
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บาท

บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค

7.5.1.2 สถานที่ดําเนินการ

7.5.1.3 ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป  (ป 2566 ถึง  ป 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ บาท

           - เงินงบประมาณ บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจาย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

             -                -                -          4.2232        4.2232

              -                 -                 -           4.2232         4.2232

7.5.1.6 เปาหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหลงเงิน

เริ่มตน - ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 - จบ

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ระบบ - 1 1 1 2

ลานบาท              -          4.2232        6.1155        8.5617      14.5206

ลานบาท              -          4.2232        6.1155        8.5617      14.5206

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท               -                 -                 -                 -                 -   

ลานบาท               -           4.2232         6.1155         8.5617       14.5206

ลานบาท              -                -                -                -                -   

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2566 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล                       4,223,200

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน                       4,223,200

เพื่อสนับสนุนขอมูลดิจิทัลของภาครัฐ และสนับสนุนใหประเทศไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
โดยดําเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานน้ําในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อใหขอมูลดานน้ํา
ของประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนและใชงานรวมกันไดระหวางหนวยงาน และมีการเชื่อมโยงขอมูลแบบ
อัตโนมัติเขาสูระบบคลังขอมูลน้ําแหงชาติเพิ่มมากขึ้น

กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

              33,421,000

               33,421,000

หนวย:ลานบาท

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานทรัพยากรน้ําในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน

ตัวชี้วัด/
แหลงเงิน

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชิงปริมาณ : จํานวนระบบฐานขอมูล
ดานทรัพยากรน้ําไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพ

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพข้อมูล
ด้านทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน

 
4,223,200

 
บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน          4,223,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์           4,223,200 บาท

(1) โครงการจัดทําแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนํ้า  1 แห่ง           4,223,200 บาท

69



5. รายการงบรายจายอื่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



ที่ ชื่อรายการ
จํานวน

(รายการ)

 งบประมาณ

(ลานบาท)
หนวยงาน

ผลผลิต/

กิจกรรม

29    449.3188

21    113.5886

1 คาใชจายในการดําเนินงานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ 1 1.3000       กอน. ผ.1 ก.1

2 คาใชจายในการตรวจกํากับกิจการประปา 1 1.0200       กจน. ผ.1 ก.2

3 คาใชจายในการศึกษาและสงเสริมการกักเก็บน้ําฝนเพื่อเปนแหลงน้ําดื่มสะอาด 

กรณีศึกษาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 1.3180       กจน. ผ.1 ก.2

4 คาใชจายในการสํารวจขอมูลและประเมินราคารื้อถอน ระบบประปาหมูบาน

ที่ชํารุดซอมแซมไมไดหรือไมใชงานแลวเพื่อรื้อถอน/จําหนาย

1 1.3594       กจน. ผ.1 ก.2

5 คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 ตําบลบอแฮว

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 2.5500       สทน.1 ผ.1 ก.2

6 คาใชจายในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ระบบผลิตน้ําดื่ม ระบบกระจายน้ํา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

และศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 0.4367       สทน.9 ผ.1 ก.2

7 คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา

1 0.9802       สลก. ผ.1 ก.3

8 คาใชจายในการเผยแพรประชาสัมพันธดานทรัพยากรน้ํา 1 1.6067       สลก. ผ.1 ก.3

9 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 1 2.9020       กยผ. ผ.1 ก.3

10 คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการรวมไทย-จีนวาดวยความรวมมือในสาขา

ทรัพยากรน้ํา ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of Joint Steering Committee

on Thailand-China Water Resources Cooperation)

1 0.4936       กยผ. ผ.1 ก.3

11 คาใชจายในการบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 1 8.2700       ศทส. ผ.1 ก.4

12 คาใชจายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11

1 3.5000       ศทส. ผ.1 ก.4

13 คาใชจายในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลการบริหารงานภายในองคกร

กรมทรัพยากรน้ํา

1 25.0000     ศทส. ผ.1 ก.4

14 คาใชจายในการซอมแซมระบบเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม (Early Warning) 1 26.8000     กวพ. ผ.3 ก.1

15 คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บกักในแหลงน้ําขนาดเล็ก

กรมทรัพยากรน้ํา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 3.8000       กวป. ผ.3 ก.1

16 คาใชจายในการบํารุงรักษาเครือขายสถานีและระบบเฝาระวังดานอุทก-อุตุนิยมวิทยา

กรมทรัพยากรน้ํา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 7.6000       กวพ. ผ.3 ก.1

รายการงบรายจายอื่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

รวมทั้งสิ้น

1. แผนงานพื้นฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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ที่ ชื่อรายการ
จํานวน

(รายการ)

 งบประมาณ

(ลานบาท)
หนวยงาน

ผลผลิต/

กิจกรรม

17 คาใชจายในการตรวจวัดปริมาณน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนทองน้ํา

แมน้ําโขงรวมไทย-ลาว

1 1.2000       กวพ. ผ.3 ก.1

18 คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม (Early Warning) 1 18.5520     กวพ. ผ.3 ก.1

19 คาใชจายในการบํารุงรักษาเครือขายสถานีอุต-ุอุทกวิทยาแมน้ําโขง

(Mekong – HYCOS)

1 0.3000       กวพ. ผ.3 ก.1

20 คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติและ

ระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ

1 3.6000       กวป. ผ.3 ก.1

21 คาใชจายในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายผูรูประจําสถานีเตือนภัย

ลวงหนา (Early Warning) สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถลมในพื้นที่ลาดชัน

และพื้นที่ราบเชิงเขา

1 1.0000       กวพ. ผ.3 ก.1

3    215.4500

1 คาใชจายในการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 

สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุมน้ําสาขา กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 30.0000     กวพ. ค.1 ก.1

2 คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ

นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ําฝน

1 177.8500    กวพ. ค.1 ก.1

3 คาใชจายในการจัดทํา information sheet เพื่อเสนอ Ramsar site 

ของประเทศไทย 4 แหง

1 7.6000       กอน. ค.1 ก.1

4    116.0570

1 คาใชจายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณน้ําทางไกลอัตโนมัติ 

(ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก) กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร

1 38.9780     กวป. ค.3 ก.1

2 คาใชจายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บกักในแหลงน้ําขนาดเล็ก

พื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 32.7930     กวป. ค.3 ก.1

3 คาใชจายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บกักในแหลงน้ําขนาดเล็ก

พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 37.6960     กวป. ค.3 ก.1

4 คาใชจายในการศึกษาแนวทางการจัดทํานโยบายการกําหนดโครงสราง

อัตราคาใชน้ํา สําหรับการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะของผูใชน้ําประเภทที่สอง

และสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 4

1 6.5900       กจน. ค.3 ก.1

1       4.2232

1 โครงการจัดทําแพลตฟอรมกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานน้ํา 1 4.2232       กวป. ค.1 ก.1

2. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

    ตอสิ่งแวดลอม

3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



6.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสงป. 301
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6.2 แผนการใชจายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสงป. 302
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6.3 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสงป. 301 (แผนบูรณาการ)
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6.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสงป. 302 (แผนบูรณาการ)
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