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คํานํา 
 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเป'น 3 ระดับ 
โดยแผนระดับท่ี 1 ไดแก, ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป1 แผนระดับท่ี 2 ไดแก, แผนแม,บทภายใตยุทธศาสตร0ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ และแผนระดับชาติว,าความม่ันคง 
และแผนระดับท่ี 3 ไดแก, แผนปฏิบัติราชการของส,วนราชการระยะ 5 ป1 แผนปฏิบัติราชการของส,วนราชการ
รายป1 หรือแผนอ่ืนๆ และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ไดมีมติใหทุกส,วนราชการปรับปรุง 
แผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร0ชาติ และแผนแม,บทภายใตยุทธศาสตร0ชาติ ดังนั้น สํานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ จึงไดแจงใหทุกส,วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป1 
และแผนปฏิบัติราชการรายป1 โดยใหสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามแบบฟอร0มท่ีกําหนด
ส,งใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติผ,านทางระบบติดตามและประเมินผลแห,งชาติ 
(eMENSCR) เพ่ือรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว,าดวยหลักเกณฑ0และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ใหส,วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ของส,วนราชการนั้นจัดทําเป'นแผนปฏิบัติราชการ 5 ป1 ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตร0ชาติ แผนแม,บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต,อสภา 
และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยในวาระเริ่มแรกใหจัดทําเป'นแผน 3 ป1 โดยมีหวงระยะเวลาต้ังแต,ป1งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึงป1งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจําเป'นตองทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป1  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือใชเป'นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
รายจ,ายประจําป1 และแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปUาหมายท่ีตั้งไว 
 

โดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ป1 (พ.ศ. 2561 – 2565) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลัก 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร 
และการบริการดานช,าง รวมท้ังสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป1 (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร0กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2563 – 2565 และยุทธศาสตร0การจัดสรรงบประมาณรายจ,ายประจําป1 รวมถึงยุทธศาสตร0 
และนโยบายสําคัญๆ เช,น ยุทธศาสตร0การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ยุทธศาสตร0การพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป'นตน 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป1 (พ.ศ. 2561 – 2565) กองแผนงานไดกําหนดรูปแบบ 
ในการดําเนินงาน โดยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห0 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป1 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร0สําคัญต,างๆ พรอมท้ัง
เชื่อมโยงยุทธศาสตร0 เปUาหมายการดําเนินงาน กําหนดแผนงาน โครงการ โดยคาดหวังว,าแผนปฏิบัติราชการ  
5 ป1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถเป'นกรอบแนวทางใหผูบริหาร 
ใชเป'นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไดอย,างมีประสิทธิภาพ 

 
กองแผนงาน 
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บทท่ี 1 
ข�อมูลพื้นฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
 
 
    ๑.๑      วิสัยทศัน% (Vision) 

 
เป#นองค%กรแกนนําของประเทศ ในด+านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร  

ให+มีความน0าอยู0 ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล+อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ% 
 
     ๑.2      นิยามของวสิัยทัศน% (Definition) 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจหน+าท่ีในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง  

การอาคาร และการบริการด+านช0าง โดยมุ0งเน+นการกําหนดนโยบายการวางผังเมืองเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
เพ่ือให+กรอบชี้นําในการกํากับดูแล การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองชุมชน และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ รวมถึงการพัฒนา
โครงสร+างพ้ืนฐานเพ่ือป>องกันบรรเทาผลกระทบจากป?ญหาภัยพิบัติน้ําท0วม การพังทลายของตลิ่งริมแม0น้ํา  
และริมทะเลท่ัวประเทศ พร+อมท้ังดําเนินการกํากับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบอาคาร และการให+บริการด+านช0าง 
ท่ีได+มาตรฐานความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณ% และประหยัดพลังงาน 

 
     ๑.3      พันธกิจ (Mission) 

 
1. สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให+งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐาน

วิชาการท่ีสามารถสนองต0อความต+องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล+อม เพ่ือการพัฒนาอย0างยั่งยืน 
2. สร+างการมีส0วนร0วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมือง 

ท+องถ่ิน และชุมชน 
3.  พัฒนา ปรับปรุ ง  ส0 ง เสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบั ง คับใช+กฎหมาย  

การใช+ประโยชน%ท่ีดินการผังเมืองและโยธาธิการ เพ่ือประโยชน%สุขของประชาชน 
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   ๑.4      โครงสร�างองค%กร 
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    ๑.5      อํานาจหน�าที่กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเก่ียวกับงานด+านการผังเมืองระดับต0างๆ การโยธาธิการ 

การออกแบบ การก0อสร+าง และการควบคุมการก0อสร+างอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองค%กรปกครอง 
ส0วนท+องถ่ินในด+านการพัฒนาเมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช+ประโยชน%
ท่ีดิน ระบบการต้ังถ่ินฐานและโครงสร+างพ้ืนฐาน รวมท้ังการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการก0อสร+าง 
ด+านสถาป?ตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให+มีสภาพแวดล+อมท่ีดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัย 
แห0งสาธารณชน ความเป#นระเบียบเรียบร+อยของบ+านเมืองและสิ่งปลูกสร+างตามระบบการผังเมืองท่ีดี  
อันจะนําไปสู0การพัฒนาอย0างยั่งยืน โดยให+มีอํานาจหน+าท่ีดังต0อไปนี้ 

 

๑. ดําเนินการตามกฎหมายว0าด+วยการผังเมือง กฎหมายว0าด+วยการควบคุมอาคารกฎหมาย 
ว0าด+วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว0าด+วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข+อง 

๒.  วางและจัดทําผัง เ มืองประเภทอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
หรือตามท่ีส0วนราชการอ่ืนร+องขอ และดําเนินการให+เป#นไปตามผังเมืองนั้นๆ 

๓. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะห%ข+อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตามประเมินผล  
และพัฒนามาตรฐานด+านการผัง เมืองและโยธาธิการ รวมท้ังการจัดทําเกณฑ%มาตรฐานและคู0 มือ 
ด+านการผังเมืองและโยธาธิการ 

4. ดําเนินการเก่ียวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก0อสร+าง บูรณะเมืองหรืออาคาร 
และสิ่งก0อสร+างของหน0วยงานของรัฐ 

5. ให+บริการและคําปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบ งานก0อสร+าง และงานท่ีอยู0ในอํานาจหน+าท่ี 
ของกรมแก0หน0วยงานต0างๆ 

6. ดําเนินการเ ก่ียวกับการออกแบบ การก0อสร+างและควบคุมอาคาร ก0อสร+างอาคาร 
และโครงสร+างพ้ืนฐาน รวมท้ังการบูรณะและบํารุงรักษา 

7. ดําเนินการประสาน กํากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานของหน0วยงานท่ีเก่ียวข+อง
เพ่ือให+ เป#นไปตามผังเมือง รวมท้ังกํากับตรวจสอบการใช+ อํานาจตามกฎหมายว0าด+วยการผังเมือง 
ของเจ+าพนักงานท+องถ่ิน 

8. ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข+อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9. ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค%กรปกครองส0วนท+องถ่ิน รวมท้ัง

หน0วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข+อง ในด+านการผังเมืองและโยธาธิการ 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให+เป#นอํานาจหน+าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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    ๑.6      Strategy Map: แผนที่กลยุทธ%ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปH (พ.ศ. 2561 – 2565) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

วิสัยทัศน	 
 

เปนองค	กรแกนนําของประเทศในด�านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคารให�มีความน#าอยู# ปลอดภัย 
รักษาสภาพแวดลอม ประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ� 

 
ภารกิจ 4 ด�าน 
 

 

การผังเมือง 
 

การพัฒนาเมือง 
 

การอาคาร 
 

 

บริการด�านช#าง 

 
เป*าประสงค	 
 

        
     ประเทศมีผังเมืองเป นกรอบชี้นํา  
                 ในการพฒันา 
 
 

 
เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช

ประโยชน�และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
เหมาะสม มีความน/าอยู/ ปลอดภัย 

 
ประชาชนผูใชงานอาคาร 
มีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย�สิน 

 
ประเทศมรีูปแบบอาคารที่สรางสรรค� 

มั่นคง แข็งแรง อัตลักษณ� และ
ประหยดัพลังงาน  

ผลสําเร็จ 
หรือประโยชน	สูงสุด 
 

ผังเมืองมีประสิทธิภาพและสามารถ 
ชี้นําการพัฒนาประเทศได 

การพัฒนาเมืองไดมาตรฐาน 
เป นรูปธรรมและมีทิศทางที่ชัดเจน 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
จากการใชงานอาคาร 

ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัย และได
ประโยชน�จากอาคารสรางสรรค� 

 
 

สนองความต�องการ 
ของลูกค�า 
 
 
 
 

มีความพึงพอใจในมาตรฐาน 
ดานการผังเมือง การพฒันาเมือง 

และระบบความปลอดภัยในอาคาร 
 

 
 

 

ปรับปรงุกฎหมาย 
 
 

พัฒนากระบวนการ 
และขั้นตอนการดําเนินการ 

 

พัฒนามาตรฐาน  
 
 

การวิจัยและพัฒนา 
องค�ความรูและนวัตกรรม 

 

ประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
 
 

รายงานสถานการณ� 
ขอมูลและข/าวสารของกรมฯ 

กระบวนการทํางาน 
ขององค	กร 
 
 
 

Database Development 
การพัฒนาฐานขอมูล 

พัฒนาเทคโนโลย ี
และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

( 
 

Networking 
สรางเครือข/ายขององค�กร 

 

ถ/ายทอดเทคโนโลย ี
และองค�ความรู 

 
 
 
 

เรียนรู� 
และพัฒนาองค	กร 
 

เพิ่มทักษะและสมรรถนะ 
ของบุคลากร 

Internal Process Development 
การพัฒนาองค�กร 

เสริมสรางธรรมาภิบาล สรางขวัญกําลังใจ 
ใหบุคลากรในองค�กร 
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ส�วนท่ี ๒ 
ความจําเป�นในการพัฒนา 
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ความจําเป
นในการพัฒนา

 

 

  

ในป$จจุบันการเปลี่ยนแปลงภายใต*กระแสโลกาวิวัฒน. 
สังคมวัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล*อม
ประเทศมากข้ึน ประเทศไทยจึงต*องมีการทบทวน 
และรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะภารกิจด*านการผังเ
ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศให*เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของประเท
ก็ได*ให*ความสําคัญกับภารกิจด*านผังเมืองมาก โดยมีความมุ=งหวังให*ผังเมือง สามารถเป?นกรอบชี้นํา
ในการพัฒนาประเทศได*อย=างมีประสิทธิภาพและเป?นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงไ
ให*กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํายุทธศาสตร.
ซ่ึงในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร.ก็ได*มีการวิเคราะห.ถึงความจําเป?นในการพัฒนาในด*านของนโยบายสําคัญๆ
ในการพัฒนาประเทศ ประกอบด*วย
 

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร�ชาติ 20 
จากวิสัยทัศน.ประเทศ

เป�นประเทศท่ีพัฒนาแล'ว ด'วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
สังคมเป�นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช=วงวัยให* เป?นคนดี 
เก=ง และมีคุณภาพ สร*างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร*างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป?นมิตร
กั บสิ่ ง แ ว ด ล* อ ม  แล ะ มี ภ า ค รั ฐ ข อ ง ป ร ะช าช น
เพ่ือประชาชนและประโยชน.ส=วนรวม

ซ่ึ ง จ าก ก า ร วิ เ ค ร า ะห. วิ สั ย ทั ศ น. 
แ ล ะป$ จ จั ย ภ าย ใ น  ป$ จ จั ย ภ า ย
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก การรวมตัว
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงโครงสร*าง
ของประชากรสู=สังคมผู*สูงอายุ ความก*าวหน*า ทางเทคโนโลยี สถานการณ.
ด*านพลังงานและสภาวะโลกร*อน 
ศูนย.กลางทางเศรษฐกิจ ฐานการผลิต
โดยเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีภายในประเทศอย=างมีประสิทธิภา
เตรียมพร*อมในการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับ
ข*างหน*า  
 

๒.๑ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

ความจําเป
นในการพัฒนาด�านนโยบาย 

บทท่ี 2 
ความจําเป�นในการพัฒนา 

ในป$จจุบันการเปลี่ยนแปลงภายใต*กระแสโลกาวิวัฒน. (Globalization)
การเมือง สิ่งแวดล*อม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย=างรวดเร็ว 
ประเทศไทยจึงต*องมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศให*

รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะภารกิจด*านการผังเ
แนวทางในการพัฒนาประเทศให*เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของประเท

กับภารกิจด*านผังเมืองมาก โดยมีความมุ=งหวังให*ผังเมือง สามารถเป?นกรอบชี้นํา
ในการพัฒนาประเทศได*อย=างมีประสิทธิภาพและเป?นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงไ

จัดทํายุทธศาสตร.กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยใช*เทคนิค 
ยุทธศาสตร.ก็ได*มีการวิเคราะห.ถึงความจําเป?นในการพัฒนาในด*านของนโยบายสําคัญๆ

ประกอบด*วย 

20 ป3 (พ.ศ. 2561 – 2580)   
วิสัยทัศน.ประเทศไทย ท่ีกําหนดว=า “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ ง ย่ังยืน 

เป�นประเทศท่ีพัฒนาแล'ว ด'วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”  
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช=วงวัยให* เป?นคนดี  
เก=ง และมีคุณภาพ สร*างโอกาสและความเสมอภาค 

สร*างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป?นมิตร
กั บสิ่ ง แ ว ด ล* อ ม  แล ะ มี ภ า ค รั ฐ ข อ ง ป ร ะช าช น 
เพ่ือประชาชนและประโยชน.ส=วนรวม 

ซ่ึ ง จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะห. วิ สั ย ทั ศ น.  
ภ า ย นอ ก  แ น ว โ น* ม 

ของเศรษฐกิจโลก การรวมตัว 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร*าง

ของประชากรสู=สังคมผู*สูงอายุ ความก*าวหน*า ทางเทคโนโลยี สถานการณ. 
ด*านพลังงานและสภาวะโลกร*อน ในภาพรวมอีก 20 ปNข*างหน*า พบว=าในอีก 20 ปNข*างหน*าจะก*าวเป?นประเทศ

ฐานการผลิต การค*า การลงทุน รวมท้ังการขนส=ง และพลังงานในอนุภูมิภาค
โดยเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีภายในประเทศอย=างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหน=วยงานภาครัฐทุกหน=วยงานจะต*อง

อมในการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับแนวโน*มของการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

Globalization) ท้ังด*านเศรษฐกิจ 
ย=างรวดเร็ว และแข=งขันกับนานา

ทิศทางในการพัฒนาประเทศให*ทัน 
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะภารกิจด*านการผังเมืองท่ีเป?นภารกิจสําคัญ 

แนวทางในการพัฒนาประเทศให*เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของประเทศ ท้ังนี้รัฐบาล 
กับภารกิจด*านผังเมืองมาก โดยมีความมุ=งหวังให*ผังเมือง สามารถเป?นกรอบชี้นํา 

ในการพัฒนาประเทศได*อย=างมีประสิทธิภาพและเป?นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงได*มอบหมาย
โดยใช*เทคนิค Scenario Planning 

ยุทธศาสตร.ก็ได*มีการวิเคราะห.ถึงความจําเป?นในการพัฒนาในด*านของนโยบายสําคัญๆ 

ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ ง ย่ังยืน  
เป�นประเทศท่ีพัฒนาแล'ว ด'วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปUาหมาย 

กิจพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  

ปNข*างหน*าจะก*าวเป?นประเทศ
และพลังงานในอนุภูมิภาค  

หน=วยงานภาครัฐทุกหน=วยงานจะต*อง
แนวโน*มของการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อีก 20 ปN
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แผนปฏิบัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
 

๒.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเทศเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะท่ีก=อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร*างการผลิต 
โครงสร*างทางสังคม ค=านิยม ทัศนคติ การศึกษา ระบบการปกครอง 
และการใช*ทรัพยากรท่ีสอดคล*องและเหมาะสมกับความต*องการ
ของประเทศ ท่ีมียุทธศาสตร.และแนวทางการพัฒนาท่ี
การพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคมให*เข*มแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ส=วนใหญ= ของประเทศให*อยู=ดีมีสุข รู*จักความพอประมาณอย=างมีเหตุผล 
และมีระบบคุ*มกันท่ีดีควบคู=ไปกับการพัฒนาท่ีมุ=งสู=คุณภาพในทุกด*าน 
และการจัดให* มีระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข=งขันของประเทศ พร*อมท้ังวิเคราะห. ประเมิน
แผนงานและโครงการพัฒนาของส=วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เป?นแม=แบบของการวางแผนด*านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย
อย=างเด=นชัด รวมท้ังยังเป?นเปUาหมายร=วมท่ีคนในสังคมไทยพยายาม
ขับ เคลื่ อน เศรษฐ กิจและสั ง คม ให* เ ป? น ไป ใน ทิศทา ง เ ดี ย ว กัน
ในขณะเดียวกัน เพ่ือให*การพัฒนาพ้ืนท่ีมีศักยภาพ สามารถการบริ
การวางผังเมืองท่ีเหมาะสม สอดคล*องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีก็มีส=วนสําคัญในการพัฒนาเมืองหรือชุมชน

2.1.3 แผนยุทธศาสตร�กระทรวงมหาดไทย พ
  แผนยุทธศาสตร.กระทรวงมหาดไทย พ
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีแผนยุทธศาสตร.กระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน
ซ่ึงการพัฒนาประเทศอย=างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ต*องอาศัยความร=วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน 
เพ่ือให*การดําเนินงานภาครัฐสามารถ
ด*านผังเมือง การพัฒนาเมืองหรือชุมชน การอาคารและการบริการด*านช=างก็ต*องอาศัยค
จากภาคเอกชนและประชาชนเข*ามามีส=วนร=วมในการกําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ 
รวมท้ังสร*างจิตสํานึก และการบังคับใช*กฎหมายได*อย=างมีประสิทธิภาพ

2.1.4 นโยบายของผู'บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความสําคัญในการวางรากฐ

เปรียบเสมือนพิมพ.เขียวของการสร*างเมือง ซ่ึงเป?นสิ่งสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้น
ยังให*ความสําคัญกับบทบาทของการเป?นช=างของแผ=นดิน และสถาปนิกของแผ=นดิน ผู*บริหารได*มีนโยบาย
ท่ีสอดคล*องกับนโยบายของรัฐบาลและกร
ประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในป$จจุบัน โดยดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร.
ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 
 

1) ด*านผังเมือง
เพ่ือให*สามารถอยู=ร=วมกันได*อย=างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป?นระดับผังนโยบาย
ถ=ายทอดสู=การวางผังระดับจังหวัด
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
เศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะท่ีก=อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร*างการผลิต 
โครงสร*างทางสังคม ค=านิยม ทัศนคติ การศึกษา ระบบการปกครอง 

ช*ทรัพยากรท่ีสอดคล*องและเหมาะสมกับความต*องการ 
ยุทธศาสตร.และแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปสู=

การพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืนด*วยการเสริมสร*างรากฐาน 
ทางเศรษฐกิจและสังคมให*เข*มแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

ของประเทศให*อยู=ดีมีสุข รู*จักความพอประมาณอย=างมีเหตุผล 
ท่ีดีควบคู=ไปกับการพัฒนาท่ีมุ=งสู=คุณภาพในทุกด*าน 

และการจัดให* มีระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข=งขันของประเทศ พร*อมท้ังวิเคราะห. ประเมิน

ฒนาของส=วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
เป?นแม=แบบของการวางแผนด*านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย
อย=างเด=นชัด รวมท้ังยังเป?นเปUาหมายร=วมท่ีคนในสังคมไทยพยายาม
ขับ เคลื่ อน เศรษฐ กิจและสั ง คม ให* เ ป? น ไป ใน ทิศทา ง เ ดี ย ว กัน 
ในขณะเดียวกัน เพ่ือให*การพัฒนาพ้ืนท่ีมีศักยภาพ สามารถการบริหารจัดการในระดับพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การวางผังเมืองท่ีเหมาะสม สอดคล*องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีก็มีส=วนสําคัญในการพัฒนาเมืองหรือชุมชน

แผนยุทธศาสตร�กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65 
แผนยุทธศาสตร.กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖5 มีความสําคัญต=อ

 เพ่ือบําบัดทุกข. บํารุงสุข ของประชาชน ซ่ึงมีส=วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ท่ีแผนยุทธศาสตร.กระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน/โครงการ ลงถึงในระดับชุมชนและประชาชนอย=างแท*จริง 
ซ่ึงการพัฒนาประเทศอย=างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ต*องอาศัยความร=วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน 
เพ่ือให*การดําเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต*องการของประชาชนได*อย=างเต็มท่ี
ด*านผังเมือง การพัฒนาเมืองหรือชุมชน การอาคารและการบริการด*านช=างก็ต*องอาศัยค
จากภาคเอกชนและประชาชนเข*ามามีส=วนร=วมในการกําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ 
รวมท้ังสร*างจิตสํานึก และการบังคับใช*กฎหมายได*อย=างมีประสิทธิภาพ 

ของผู'บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความสําคัญในการวางรากฐานของบ*านเมือง คือ เรื่องผังเมือง 

เปรียบเสมือนพิมพ.เขียวของการสร*างเมือง ซ่ึงเป?นสิ่งสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้น
ยังให*ความสําคัญกับบทบาทของการเป?นช=างของแผ=นดิน และสถาปนิกของแผ=นดิน ผู*บริหารได*มีนโยบาย
ท่ีสอดคล*องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต*สภาวะแวดล*อมของกา

และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในป$จจุบัน โดยดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร.
ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ๔ ด*าน ได*แก=  

ด*านผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช*ประโยชน.ท่ีดิน 
สามารถอยู=ร=วมกันได*อย=างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป?นระดับผังนโยบาย

ถ=ายทอดสู=การวางผังระดับจังหวัด 

60 – 2564) 
และสังคมแห=งชาติ มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะท่ีก=อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร*างการผลิต 

ารในระดับพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ  
การวางผังเมืองท่ีเหมาะสม สอดคล*องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีก็มีส=วนสําคัญในการพัฒนาเมืองหรือชุมชน 

มีความสําคัญต=อขับเคลื่อน
เพ่ือบําบัดทุกข. บํารุงสุข ของประชาชน ซ่ึงมีส=วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

โครงการ ลงถึงในระดับชุมชนและประชาชนอย=างแท*จริง           
ซ่ึงการพัฒนาประเทศอย=างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ต*องอาศัยความร=วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน 

ตอบสนองความต*องการของประชาชนได*อย=างเต็มท่ี โดยเฉพาะภารกิจ
ด*านผังเมือง การพัฒนาเมืองหรือชุมชน การอาคารและการบริการด*านช=างก็ต*องอาศัยความร=วมมือ 
จากภาคเอกชนและประชาชนเข*ามามีส=วนร=วมในการกําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ 

านของบ*านเมือง คือ เรื่องผังเมือง 
เปรียบเสมือนพิมพ.เขียวของการสร*างเมือง ซ่ึงเป?นสิ่งสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้น
ยังให*ความสําคัญกับบทบาทของการเป?นช=างของแผ=นดิน และสถาปนิกของแผ=นดิน ผู*บริหารได*มีนโยบาย 

ะทรวงมหาดไทย ภายใต*สภาวะแวดล*อมของการเตรียมตัวเข*าสู=
และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในป$จจุบัน โดยดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร. 

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช*ประโยชน.ท่ีดิน  
สามารถอยู=ร=วมกันได*อย=างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป?นระดับผังนโยบาย
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แผนปฏิบัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

  2) ด*านการพัฒนาเมือง พัฒนาให*เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล*อมท่ีดี    
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีมาตรฐาน โดยมีระบบปUองกันน้ําท=วมพ้ืนท่ีชุมชน เข่ือนปUองกันตลิ่ง 
ระบบโครงสร*างพ้ืนฐาน และการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
 
 

3) ด*านการอาคาร เพ่ือให*อาคารม่ันคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ. ประหยัดพลังงานและลดภาวะ    
โลกร*อน  โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 
 

4) ด*านการให*บริการด*านช=าง มุ=งให*บริการงานช=างทุกระดับ ในฐานะช=างของแผ=นดิน 
โดยให*บริการด*านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให*คําปรึกษาด*านช=าง กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ถือเป?นหน=วยงานหลักด*านช=าง เป?นช=างหลวงของแผ=นดิน เป?นสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ 
 

  ซ่ึงผู*บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมืองได*ให*ความสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินการ
ตามภารกิจท้ัง 4 ด*านอย=างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให*ประชาชนมีความสุข อาศัยอยู=ในชุมชนท่ีมีสภาพแวดล*อมท่ีดี 
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน 
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ภารกิจที่ต�อง
ดําเนินการ

เป�าหมายรวม
ยุทธศาสตร�ชาติ

ยุทธศาสตร�ชาติ
เป�าหมายภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ

ตัวชี้วัดภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ

แนวทางการ
พัฒนา/ประเด็น

ยุทธศาสตร�
ประเด็นย'อย

แผนแม'บท
ภายใต�ยุทธศาสตร�

ชาติ 23  แผน

เป�าหมายตาม
แผนแม'บท

ตัวชี้วัดตามแผน
แม'บท

แผนย'อยของแผน
แม'บท

แนวทางการพัฒนาแผนย'อย เป�าหมายแผนย'อย ตัวชี้วัดแผนย'อย

1. ประชาชนอยูดี 
กินดี และมีความสุข

1. ความสุขของ
ประชากรไทย

1. การรักษาความ
สงบภายในประเทศ

2. การพัฒนาและ
เสริมสร'างความ
จงรักภักดีตอ
สถาบันหลักของ
ชาติ

1. ความมั่นคง ๒. ประชาชนอยูดี
 กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น

ดัชนีชี้วัดความสุข
ของประชากรไทย 
(อันดับ)

1.1 การรักษาความ
สงบภายในประเทศ

2) เสริมสร'างความมั่นคงของ
สถาบัน หลักของชาติ

คนไทยมีความจงรักภักดี
 ซื่อสัตย4พร'อมธารงรักษา
ไว'ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
 สถาบันศาสนาเป6นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนไทยสูงขึ้น

ตัวชี้วัดระดับทุน
ทางสังคม

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพิเศษหลวง

โครงการพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต'
(ป8 2563 แก'ไขชื่อเป6น 
โครงการตําบลมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต')

โครงการพัฒนา
โครงสร'างพื้นฐานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต'

11) รักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน4ของชาติพื้นที่
ชายแดน

1. ป?ญหาความมั่นคงที่มี
อยูในป?จจุบัน (เชน 
ป?ญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร4 
การค'ามนุษย4 ฯลฯ) 
ได'รับการแก'ไขจนไม
สงผลกระทบตอการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

ระดับความสําเร็จ
ของการแก'ไข
ป?ญหาความมั่นคง
ในป?จจุบัน

โครงการกอสร'างเขื่อน
ปCองกันตลิ่งเพื่อปCองกัน
การสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ

การวิเคราะห�ความจําเป/นเชิงนโยบาย (Policy)
นโยบาย : ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป; และแผนแม'บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ

1. ประเทศชาติมั่นคง
 ประชาชนมีความสุข

1. ด'านความ
มั่นคง

2. บ'านเมืองมี
ความมั่นคงในทุก
มิติและทุกระดับ

2. ความมั่นคง
ปลอดภัยของ
ประเทศ

2. การปCองกันและ
แก'ไขป?ญหาที่มี
ผลกระทบตอความ
มั่นคง

1. การพัฒนาและ
เสริมสร'างคนใน
ทุกภาคสวนให'มี
ความเข'มแข็ง มี
ความพร'อม
ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมี
สวนรวมในการ
แก'ไขป?ญหา

1. ความมั่นคง ๒. ประชาชนอยูดี
 กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น

ดัชนีชี้วัดความสุข
ของประชากรไทย 
(อันดับ)

ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป; (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม'บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ

1.2 การปCองกันและ
แก'ไขป?ญหาที่มี
ผลกระทบตอความ
มั่นคง

9) ปCองกันและแก'ไขป?ญหาความ
ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต'

2. ภาคใต'มีความสงบสุข
รมเย็น

แผนงาน/โครงการ
กรมฯ

จํานวนงบประมาณ
ด'านความมั่นคงใน
การแก'ไขป?ญหา
ความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต'
ลดลง

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ภารกิจที่ต�อง
ดําเนินการ

เป�าหมายรวม
ยุทธศาสตร�ชาติ

ยุทธศาสตร�ชาติ
เป�าหมายภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ

ตัวชี้วัดภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ

แนวทางการ
พัฒนา/ประเด็น

ยุทธศาสตร�
ประเด็นย'อย

แผนแม'บท
ภายใต�ยุทธศาสตร�

ชาติ 23  แผน

เป�าหมายตาม
แผนแม'บท

ตัวชี้วัดตามแผน
แม'บท

แผนย'อยของแผน
แม'บท

แนวทางการพัฒนาแผนย'อย เป�าหมายแผนย'อย ตัวชี้วัดแผนย'อย

นโยบาย : ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป; และแผนแม'บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป; (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม'บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ

แผนงาน/โครงการ
กรมฯ

5. การทองเที่ยว 3. ความสามารถ
ทางการแขงขัน
ด'านการทองเที่ยว
ของประเทศไทยดี
ขึ้น

อันดับ
ความสามารถ
ทางการแขงขัน
ด'านการทองเที่ยว
ของประเทศไทย 
โดย Travel & 
Tourism 
Competitiveness
Index (TTCI)

5.6 การพัฒนา
ระบบนิเวศการ
ทองเที่ยว

3) การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทั้ง
ทางถนน ทางราง ทางน้ํา และ
ทางอากาศ เพื่อพัฒนาและgชื่อม
โยงการทองเที่ยวในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ เชน พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
พื้นที่ชายฝ?[งทะเลตะวันตก พื้นที่
ริมฝ?[งแมน้ําโขง และพื้นที่แอง
ประวัติศาสตร4ลุมน้ําภาคกลาง 
เป6นต'น

โครงสร'างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐานดี
ขึ้น

อันดับขีด
ความสามารถใน
การแขงขันด'าน
โครงสร'างพื้นฐาน
ด'านการคมนาคม
ทางบกและทางน้ํา 
โดย Travel & 
Tourism 
Competitiveness 
Index (TTCI)

โครงการพัฒนาพื้นที่
เพื่อการทองเที่ยว

โครงการวางและ
สนับสนุนด'านการผัง
เมือง

 โครงการพัฒนาพื้นที่
ตามผังเมือง

 - โครงการที่ดินที่ได'รับ
การจัดรูปเพื่อพัฒนา
 - กองทุนจัดรูปที่ดิน

โครงการภายใต'
แผนงานบูรณาการ
พื้นที่ระดับภาค

ผลผลิตการให'บริการ
ด'านชางและกํากับดูแล
อาคาร

6.1 การพัฒนาเมือง
นาอยูอัจฉริยะ

2) พัฒนาเมืองขนาดกลางให'เป6น
เมืองนาอยูที่เป6นศูนย4กลางทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการบริการ
ให'กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน'นการ
ตอยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีใน
พื้นที่
(1) จัดทําแผนแมบทพื้นที่
ศูนย4กลางความเจริญตามความ
เหมาะสมของการใช'พื้นที่ของแต
ละเมือง

เมืองในพื้นที่เปCาหมายที่
ได'รับการพัฒนา เพื่อ
กระจายความเจริญและ
ลดความเหลื่อมล้ําในทุก
มิติ

6. พื้นที่และเมือง
นาอยูอัจฉริยะ

1. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
สูงขึ้น เกิด
ศูนย4กลางความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทุก
ภูมิภาคของ
ประเทศ เพื่อ
กระจายความ
เจริญทางด'าน
เศรษฐกิจและสังคม

1. มูลคาการลงทุน
ในเมืองเปCาหมาย 
(เฉลี่ยร'อยละ)

2. ยกระดับศักยภาพ
ในหลากหลายมิติเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ

อยางตอเนื่อง

4. โครงสร'างพื้นฐาน 
เชื่อมไทย เชื่อมโลก

4. ความสามารถ
ในการแขงขันของ

ประเทศ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถ

ในการแขงขันสูงขึ้น

2. ด'านการสร'าง
ความสามารถใน

การแขงขัน

3. เพิ่มพื้นที่และ
เมืองเศรษฐกิจ

พิเศษ

1. จํานวนเมือง
ศูนย4กลางทาง
เศรษฐกิจที่มีการ
พัฒนาศูนย4
เศรษฐกิจ แหลงที่
อยูอาศัยและพื้นที่
เฉพาะ
2. จํานวนเมือง
ขนาดกลางที่ได'รับ
การพัฒนา
3. จํานวนเมืองที่
ได'รับการพัฒนา
เมืองให'เป6นเมือง
อัจฉริยะ

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ภารกิจที่ต�อง
ดําเนินการ

เป�าหมายรวม
ยุทธศาสตร�ชาติ

ยุทธศาสตร�ชาติ
เป�าหมายภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ

ตัวชี้วัดภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ

แนวทางการ
พัฒนา/ประเด็น

ยุทธศาสตร�
ประเด็นย'อย

แผนแม'บท
ภายใต�ยุทธศาสตร�

ชาติ 23  แผน

เป�าหมายตาม
แผนแม'บท

ตัวชี้วัดตามแผน
แม'บท

แผนย'อยของแผน
แม'บท

แนวทางการพัฒนาแผนย'อย เป�าหมายแผนย'อย ตัวชี้วัดแผนย'อย

นโยบาย : ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป; และแผนแม'บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป; (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม'บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ

แผนงาน/โครงการ
กรมฯ

9.3. การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

7) พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนให'เป6นเมืองนาอยูที่สามารถ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ ซึ่งจะ
สนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนให'เป6น
ฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ โดยเน'น
การจัดทาแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิด 
ด'านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมือง
รูปแบบตางๆ อาทิ การเติบโตของเมือง
แบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได'ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล'อม เพื่อให'เป6นเมืองที่ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร'างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้น
พื้นฐานที่สามารถสงเสริมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนได' โดยในชวงป8ที่ ๑ – ๕ 
เน'นการพัฒนาพื้นที่เมืองสงขลา ชวงป8ที่ ๖
 – ๑๐ เน'นการพัฒนาพื้นที่เมืองตาก 
สระแก'ว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย 
และมุกดาหาร และชวงป8ที่ ๑๖ – ๒๐ เน'น
การพัฒนาพื้นที่เมืองนครพนม นราธิวาส 
และตราด

การลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น

มูลคาการลงทุนใน
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
(ล'านบาท)

โครงการพัฒนาพื้นที่ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

9.1 การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

6) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกให'เป6นเมือง
อัจฉริยะที่มีความนาอยูและ
ทันสมัยระดับนานาชาติ เป6น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการ
ลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล'อง
กับนโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

2. การลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

มูลคาการลงทุนใน
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(ล'านบาท)

โครงการพัฒนาพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

2. การลงทุนใน
พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได'รับการ
ยกระดับ

มูลคาการสงเสริม
การลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ในชวง 5 
ป8แรก (ล'านบาท)

2. สร'างและพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

9. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ภารกิจที่ต�อง
ดําเนินการ

เป�าหมายรวม
ยุทธศาสตร�ชาติ

ยุทธศาสตร�ชาติ
เป�าหมายภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ

ตัวชี้วัดภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ

แนวทางการ
พัฒนา/ประเด็น

ยุทธศาสตร�
ประเด็นย'อย

แผนแม'บท
ภายใต�ยุทธศาสตร�

ชาติ 23  แผน

เป�าหมายตาม
แผนแม'บท

ตัวชี้วัดตามแผน
แม'บท

แผนย'อยของแผน
แม'บท

แนวทางการพัฒนาแผนย'อย เป�าหมายแผนย'อย ตัวชี้วัดแผนย'อย

นโยบาย : ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป; และแผนแม'บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป; (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม'บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ

แผนงาน/โครงการ
กรมฯ

โครงการปCองกันน้ํา
ทวมพื้นที่ชุมชน 

โครงการกอสร'างเขื่อน
ปCองกันตลิ่ง
ภายในประเทศ

โครงการวางและจัดทํา
ผังนโยบายบรรเทา
อุทกภัยลุมน้ํา

1. พัฒนาการ
จัดการน้ําเชิงลุม
น'าทั้งระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่นคง

ด'านน้ําของประเทศ

19. การบริหาร
จัดการน้ําทั้งระบบ

1. ความมั่นคง
ด'านน้ําของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

ดัชนีความมั่นคง
ด'านน้ําของประเทศ
 (ระดับ/คะแนน)

19.1 การ
พัฒนาการจัดการน้ํา
เชิงลุมน้ําทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด'านน้ําของประเทศ

2. ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยด'านน้ําเพิ่มขึ้น

ดัชนีการรับมือกับ
พิบัติภัยด'านน้ํา 
(ระดับ)

3) จัดระบบการจัดการน้ําใน
ภาวะวิกฤติ

5. สร'างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป6น
มิตรกับสิ่งแวดล'อม

5. ด'านการสร'าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป6นมิตรตอ
สิ่งแวดล'อม

1. อนุรักษ4และ
รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
 สิ่งแวดล'อม และ
วัฒนธรรม ให'คน

รุนตอไปได'ใช'
อยางยั่งยืน มีสมดุล

พื้นที่สีเขียวที่เป6น
มิตรกับสิ่งแวดล'อม

5. พัฒนาความ
มั่นคงน้ํา พลังงาน 
และเกษตรที่เป6น

มิตรตอสิ่งแวดล'อม

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ภารกิจที่ต�องดําเนินการ

เป�าหมายรวม
แผน 12

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห'งชาติ 

ฉบับที่ 12

เป�าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา หลัก เร'งด'วน แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด�าน เป�าหมาย ตัวชี้วัด

เปCาหมายที่ 1 ปกปCอง
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย4ให'
เป6นสถาบันหลักของ
ประเทศ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย4เพิ่มขึ้น

1. การปกปCองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย4
1.1 สืบ สาน รักษา ตอยอด 
ศาสตร4พระราชาและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยูหัว

- โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
หลวง

โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต'
(ป8 2563 แก'ไขชื่อเป6น โครงการ
ตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต')

โครงการพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต'

รายได'ครัวเรือนเฉลี่ยตอคน
และจานวนป8การศึกษา
เฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต'เพิ่มขึ้น ทุก
ศาสนารวมดําเนินการ
เพิ่มขึ้น

2. การสร'างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ และความ
สงบสุข
2.1 รักษาและปCองกันอธิปไตย
และความมั่นคงภายในของประเทศ

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
ทรัพยากรน้ํา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นยอยที่ 2.3 การบริหารการใช'
ประโยชน4ที่ดิน

โครงการกอสร'างเขื่อนปCองกันตลิ่ง
เพื่อปCองกันการสูญเสียดินแดน
ของประเทศ

5. เศรษฐกิจ
หัวข'อที่ 1 การปฏิรูปด'านความสามารถในการ
แขงขัน
หัวข'อยอย 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค 
(Regional Integration)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/
เมืองศูนย4กลางของภูมิภาค

ยุทธศาสตร4ที่ 5 การ
เสริมสร'างความมั่นคง

แหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู

ความมั่นคั่งและยั่งยืน

เปCาหมายที่ 3. 
ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต'มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย4สินมีโอกาส
ในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพที่สร'าง
รายได'เพิ่มขึ้น

รายได'ครัวเรือนเฉลี่ยตอคน
และจานวนป8การศึกษา
เฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต'เพิ่มขึ้น ทุก
ศาสนารวมดําเนินการ
เพิ่มขึ้น

2. การสร'างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ และความ
สงบสุข
2.1 รักษาและปCองกันอธิปไตย
และความมั่นคงภายในของประเทศ

การวิเคราะห�ความจําเป/นเชิงนโยบาย (Policy)
นโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด�าน

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด�านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล

แผนงาน/โครงการ
กรมฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ภารกิจที่ต�องดําเนินการ

เป�าหมายรวม
แผน 12

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห'งชาติ 

ฉบับที่ 12

เป�าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา หลัก เร'งด'วน แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด�าน เป�าหมาย ตัวชี้วัด

นโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด�าน
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด�านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล

แผนงาน/โครงการ
กรมฯ

2.2 การสร'างความ
เข'มแข็งให'เศรษฐกิจ
รายสาขา 
เปCาหมายที่ 4 
ประเทศไทยมีรายได'
จากการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันด'านการ
ทองเที่ยวสูงขึ้น

อันดับความสามารถในการ
แขงขันด'านการทองเที่ยว 
(TTCI)  ไมต่ํากวาอันดับที่ 
30

2) การเสริมสร'างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและ
บริการ
2.3) การพัฒนาภาคบริการ
และการทองเที่ยว
(2) พัฒนาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
(2.1) สงเสริมการสร'างรายได'
 จากการทองเที่ยว

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแขงขันของไทย
5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความ
หลากหลายของแหลงทองเที่ยว

5. เศรษฐกิจ
หัวข'อที่ 1 การปฏิรูปด'านความสามารถในการ
แขงขัน
หัวข'อยอย 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค 
(Regional Integration)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/
เมืองศูนย4กลางของภูมิภาค

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ
ทองเที่ยว

โครงการวางและสนับสนุนด'าน
การผังเมือง

การพัฒนาระบบภูมิศาสตร4
สารสนเทศกลางของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง (One Dpt)

การจัดทําระบบการให'บริการภูมิ
สารสนเทศกลางด'านผังเมือง

โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง

- โครงการที่ดินที่ได'รับการจัดรูป
เพื่อพัฒนา
- กองทุนจัดรูปที่ดิน

โครงการภายใต'แผนงานบูรณา
การพื้นที่ระดับภาค

ผลผลิตการให'บริการด'านชางและ
กํากับดูแลอาคาร

โครงการพัฒนาพื้นที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

5. เศรษฐกิจ
หัวข'อที่ 1 การปฏิรูปด'านความสามารถในการ
แขงขัน
หัวข'อยอย 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค 
(Regional Integration)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/
เมืองศูนย4กลางของภูมิภาค

3. ระบบเศรษฐกิจ
มีความเข'มแข็งและ

แขงขันได'

6. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค
6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะนาอยูทั่วประเทศ

เมืองศูนย4กลางของจังหวัดที่
ได'รับการพัฒนาเป6นเมือง
นาอยูเพิ่มขึ้น

เปCาหมายที่ 2. เพิ่ม
จํานวนเมือง
ศูนย4กลางของจังหวัด
เป6นเมืองนาอยู
สําหรับคนทุกกลุมใน
สังคม

ยุทธศาสตร4ที่ 3 การ
สร'างความเข'มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ และ

แขงขันได'อยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ภารกิจที่ต�องดําเนินการ

เป�าหมายรวม
แผน 12

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห'งชาติ 

ฉบับที่ 12

เป�าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา หลัก เร'งด'วน แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด�าน เป�าหมาย ตัวชี้วัด

นโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด�าน
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด�านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล

แผนงาน/โครงการ
กรมฯ

แก'ไขกฎกระทรวงวาด'วย
หลักเกณฑ4ในการอนุญาตกอสร'างฯ

จัดทําระบบการบริหารโครงการ
งานกอสร'าง

2. กฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค4ที่ 4 
มีกลไกทางกฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
3. กําหนดให'มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข'องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และ
การทองเที่ยวและบริการเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ....  

1 การบริหารราชการแผนดิน
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3 โครงสร'าง
ภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได'เร็ว และระบบงาน
มีผลสัมฤทธิ์สูง  
กลยุทธ4ที่ 1 แผนงานที่ 1 การดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิรูปองค4การ

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ภารกิจที่ต�องดําเนินการ

เป�าหมายรวม
แผน 12

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห'งชาติ 

ฉบับที่ 12

เป�าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา หลัก เร'งด'วน แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด�าน เป�าหมาย ตัวชี้วัด

นโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด�าน
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด�านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล

แผนงาน/โครงการ
กรมฯ

โครงการปCองกันน้ําทวมพื้นที่
ชุมชน 

โครงการกอสร'างเขื่อนปCองกัน
ตลิ่งภายในประเทศ

โครงการวางและจัดทําผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภัยลุมน้ํา

โครงการจัดทําแผนที่เส'นทางน้ํา
ในลุมน้ํา

การจัดทําระบบระบายน้ําจังหวัด
แก'ไขกฎกระทรวงและมาตรฐาน
สําหรับบังคับใช'ตามกฎหมายวา
ด'วยการควบคุมอาคารในเรื่อง
ระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบ
บําบัดน้ําเสีย

การสร'างภาคี เครือขายความ
รวมมือในระดับพื้นที่กลุมจังหวัด

ถายทอดเทคโนโลยีด'านการผัง
เมืองให'แกองค4กรปกครองสวน
ท'องถิ่น

วิเคราะห4ความเป6นไปได'ในการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ การนํา
มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา 
(Transfer of development 
rights) มาใช'บังคับในผังเมืองรวม

10. การฟstนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล'อมเพื่อ
สร'างการเติบโตอยางยั่งยืน

10.3 สงเสริมการบริหารจัดการน้ํา
ทั้งระบบ แหลงน้ําชุมชน และทะเล

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
ทรัพยากรน้ํา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นยอยที่ 2.3 การบริหารการใช'
ประโยชน4ที่ดิน

ยุทธศาสตร4ที่ 4 การ
เติบโตที่เป6นมิตรกับ
สิ่งแวดล'อม เพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

เปCาหมายที่ 2 การ
สร'างความมั่นคงด'าน

น้ําและบริหาร
ทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิว
ดินและน้ําใต'ดินให'มี

ประสิทธิภาพ

2.5 พื้นที่และมูลคาความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัย

แล'งมีแนวโน'มลดลง

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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แผนปฏิบัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

ความจําเป	นในการพัฒนา
ส�วนเสีย 

  
 
 
  การพัฒนาประเทศให�คนในสังคมอยู#ร#วมกันอย#างสงบสุข เศรษฐกิจ
และยั่งยืน ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย#างรวดเร็ว      
มีการคาดการณ1ได�ยากและซับซ�อนมากยิ่งข้ึน ทําให�หน#วยงานต#างๆ ต�องมีการประสานงานการทํางานร#วมกัน
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได�รับหน�าท่ีในการวางรากฐาน
ของบ�านเมือง โดยเฉพาะเรื่อง “
พิมพ1เขียวของการสร�างเมือง” ซ่ึงต�องมีความชัดเจนและต�องมี
การวางแผนอย#างรอบคอบ การวางผังเมืองเป:นเรื่องท่ียาก 
เนื่องจากเก่ียวเนื่องกับผลประโยชน1 มีท้ังผู� ได�ประโยชน1
และเสียประโยชน1 บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงมีความสําคัญมาก กรมจึงให�ความสําคัญรับฟ=
ของผู� มีส# วนได�ส# วนเสีย  (Stakeholder)
ทําความเข�าใจกับประชาชน เพ่ือให�ตระหนักถึงประโยชน1
ของการวางผัง เ มืองในภาพรวม ซ่ึงเป:นการแก�ป=ญหาเมืองอย#างยั่ งยืน ซ่ึงต�องอาศัยความเข�าใจ
และความเสียสละของประชาชนอันเป:นหัวใจสําคัญในการวางผังเมือง
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าด�วยการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชน พ
โดยท่ีเป:นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการในการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให�เกิดประโยชน1
แก#หน#วยงานของภาครัฐและประช
โครงการของภาครัฐอย#างกว�างขวาง มุ#งเน�นให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมในการบริหารกิจการบ�านเมืองโดยตรง
มากข้ึน ดังนั้น ระบบราชการจําเป:นต�องยอมรับและปรับให�ประชาชนได�เข�ามามีส#วนร#วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นร#วมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดําเนินงานภ
สามารถเข�าถึงข�อมูลข#าวสารได�อย#างสะดวกและรวดเร็ว
  ดังนั้น การพัฒนาประเทศให�เกิดผลสําเร็จอย#างสูงสุดจะต�องอาศัยความร#วมมือจากทุกฝMาย  
ไม#ว#าจะเป:นผู�ขอรับบริการหรือผู�ท่ีมีส#วน
ท่ีแสดงถึงความต�องการ ป=ญหา สิ่งท่ีอยากให�ดําเนินการแก�ไข ตลอดจนความคาดหวังท่ีแท�จริง เพ่ือท่ีจะได�
นํามาร#วมกันวิเคราะห1และวางแผนดําเนินการแก�ไขต#อไป 
ออกเป:น 2 ประเภทใหญ#ๆ ได�แก#

 

 

 

 

 

๒.๒ 

แผนปฏิบัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

ความจําเป	นในการพัฒนาด�านความต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�
 

การพัฒนาประเทศให�คนในสังคมอยู#ร#วมกันอย#างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย#างมีคุณภาพ       
ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย#างรวดเร็ว      

มีการคาดการณ1ได�ยากและซับซ�อนมากยิ่งข้ึน ทําให�หน#วยงานต#างๆ ต�องมีการประสานงานการทํางานร#วมกัน
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได�รับหน�าท่ีในการวางรากฐาน

“ผังเมืองเปรียบเสมือนกับเป:น
ซ่ึงต�องมีความชัดเจนและต�องมี

การวางแผนอย#างรอบคอบ การวางผังเมืองเป:นเรื่องท่ียาก 
เนื่องจากเก่ียวเนื่องกับผลประโยชน1 มีท้ังผู� ได�ประโยชน1 
และเสียประโยชน1 บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

คัญมาก กรมจึงให�ความสําคัญรับฟ=งความคิดเห็น
(Stakeholder) ประชาสัมพันธ1 

ทําความเข�าใจกับประชาชน เพ่ือให�ตระหนักถึงประโยชน1 
ของการวางผัง เ มืองในภาพรวม ซ่ึงเป:นการแก�ป=ญหาเมืองอย#างยั่ งยืน ซ่ึงต�องอาศัยความเข�าใจ
และความเสียสละของประชาชนอันเป:นหัวใจสําคัญในการวางผังเมือง 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าด�วยการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชน พ
โดยท่ีเป:นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการในการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให�เกิดประโยชน1
แก#หน#วยงานของภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเป:นแนวทางในการให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการดําเนินการ
โครงการของภาครัฐอย#างกว�างขวาง มุ#งเน�นให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมในการบริหารกิจการบ�านเมืองโดยตรง
มากข้ึน ดังนั้น ระบบราชการจําเป:นต�องยอมรับและปรับให�ประชาชนได�เข�ามามีส#วนร#วมในการเสนอแนะ

นร#วมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใต�เทคโนโลยีสื่อสารท่ีทันสมัย
สามารถเข�าถึงข�อมูลข#าวสารได�อย#างสะดวกและรวดเร็ว 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศให�เกิดผลสําเร็จอย#างสูงสุดจะต�องอาศัยความร#วมมือจากทุกฝMาย  
ไม#ว#าจะเป:นผู�ขอรับบริการหรือผู�ท่ีมีส#วนได�ส#วนเสียท่ีเก่ียวข�องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการให�ข�อมูล
ท่ีแสดงถึงความต�องการ ป=ญหา สิ่งท่ีอยากให�ดําเนินการแก�ไข ตลอดจนความคาดหวังท่ีแท�จริง เพ่ือท่ีจะได�

และวางแผนดําเนินการแก�ไขต#อไป ซ่ึงได�แบ#งความต�องการของผู�มีส#วนได�ส#วนเสีย
ได�แก# 

ความต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�

เจริญเติบโตอย#างมีคุณภาพ       
ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย#างรวดเร็ว      

มีการคาดการณ1ได�ยากและซับซ�อนมากยิ่งข้ึน ทําให�หน#วยงานต#างๆ ต�องมีการประสานงานการทํางานร#วมกัน

ของการวางผัง เ มืองในภาพรวม ซ่ึงเป:นการแก�ป=ญหาเมืองอย#างยั่ งยืน ซ่ึงต�องอาศัยความเข�าใจ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าด�วยการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ 
โดยท่ีเป:นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการในการรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให�เกิดประโยชน1

าชน ตลอดจนเป:นแนวทางในการให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการดําเนินการ
โครงการของภาครัฐอย#างกว�างขวาง มุ#งเน�นให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมในการบริหารกิจการบ�านเมืองโดยตรง
มากข้ึน ดังนั้น ระบบราชการจําเป:นต�องยอมรับและปรับให�ประชาชนได�เข�ามามีส#วนร#วมในการเสนอแนะ 

ายใต�เทคโนโลยีสื่อสารท่ีทันสมัย ประชาชน

ดังนั้น การพัฒนาประเทศให�เกิดผลสําเร็จอย#างสูงสุดจะต�องอาศัยความร#วมมือจากทุกฝMาย  
เสียท่ีเก่ียวข�องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการให�ข�อมูล 

ท่ีแสดงถึงความต�องการ ป=ญหา สิ่งท่ีอยากให�ดําเนินการแก�ไข ตลอดจนความคาดหวังท่ีแท�จริง เพ่ือท่ีจะได�
ซ่ึงได�แบ#งความต�องการของผู�มีส#วนได�ส#วนเสีย
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แผนปฏิบัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

๒.๒.๑ ความต
องการของลูกค
า
 ในการจัดทํายุทศาสตร1ตามภารกิจเฉพาะด�านผังเมือง ได�วิเคราะห1
และผู�มีส#วนได�ส#วนเสีย ซ่ึงประกอบด�วย หน#วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
การดําเนินงานหรือการจัดทําโครงการต#างๆ 
ต#อความต�องการของประชาชน 
วิ เคราะห1  ประมวลผลเ พ่ือจัดทําผั ง เ มืองในแต#ระดับ 
ซ่ึงในการจัดทํายุทธศาสตร1ครั้งนี้ได�จําแนกกลุ#มความต�องการ
ของผู�มีส#วนได�ส#วนเสียออกเป:น 6 
  1) หน#วยงานภาครัฐ
        หน# ว ย ง านภาครั ฐ
เป:นหน#วยงานท่ีมีขนาดใหญ#และครอบคลุมท่ัวท้ัง
ประเทศ และเป:นหน#วยงานหลักท่ีมีบทบาทต#อกรม
โยธาธิการและผังเมืองในการวางและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร1ด�านการผังเมือง เพราะหน#วยงานภาครัฐ
ราชการ ทุกหน#วยงานล�วนมีความสําคัญในการวาง
และจัดทํายุทธศาสตร1ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให�
การดําเนินการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน 
ทําให�ต�องมีการติดต#อประสานงานและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลซ่ึงกันและกัน ซ่ึงความต�องการและความคาดหวังของหน#วยงานภาครัฐ
ข�อมูลท่ีต�องถูกต�อง ครบถ�วน มีความทันสมัยเหมาะสําหรับการนําไปใช�ในการวางแผนและวิเคราะห1ต#อไป 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการติดต#อประสานแผน
เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย#างสูงสุด
 

 2) รัฐวิสาหกิจ
   รัฐวิสาหกิจ เป:นหน#วยงานท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของข�อมูลโครงสร�างพ้ืนฐาน
นโยบายการพัฒนาและการลงทุน และข�อมูลด�านอ่ืนๆ ซ่ึงความต�องการของหน#วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีคาดหวัง
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ ระบบฐานข�อมูลท่ีมีคุ
นํามาวิเคราะห1 คาดการณ1 วางแผนงาน
ประสานงาน ในเรื่องต#างๆ ต�องมีความต#อเนื่องกัน สอดคล�องกัน สามารถตอบป=ญหาในทุกๆ เรื่องได�อย#างทันต#อ
สถานการณ1ท่ีเปลี่ยนแปลงได�อย#างถูกต�องและครบถ�วน
 

 3) องค1กรปกครองส#วนท�องถ่ิน
   องค1กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
ของประชาชน เพราะจะทราบรายละเอียดของพ้ืนท่ีในท�องถ่ินดีกว#าส#วนกลาง ว#ามีความต�องการในเรื่องใด
และควรจะดําเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ีตรงไหน ซ่ึงความต�องการขององค1กรปกครองส#วนท�องถ่ินท่ีมีต#อ
ด�านการผังเมือง คือ การเข�าไปมีส#วนร#วมในการวางและจัดทําผังเมือง การให�คําปรึกษาทางวิชาการ 
การขอความร#วมมือและการติดต#อประสานงานในเรื่องต#างๆ ต�องได�รับความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้
ยังรวมถึงระบบฐานข�อมูลต#างๆ ท่ีให�บริการต�องมีความถูกต�อง ชัดเจน และทันสมัยต#อสถานการณ1ในป=
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ความต
องการของลูกค
า หรือผู
มีส�วนได
ส�วนเสีย 
ในการจัดทํายุทศาสตร1ตามภารกิจเฉพาะด�านผังเมือง ได�วิเคราะห1

และผู�มีส#วนได�ส#วนเสีย ซ่ึงประกอบด�วย หน#วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
งานหรือการจัดทําโครงการต#างๆ ก็ต�องตอบสนอง

ระชาชน และมีข�อมูลท่ีถูกต�องในการ
วิ เคราะห1  ประมวลผลเ พ่ือจัดทําผั ง เ มืองในแต#ระดับ  
ซ่ึงในการจัดทํายุทธศาสตร1ครั้งนี้ได�จําแนกกลุ#มความต�องการ

6 กลุ#ม ประกอบด�วย  

หน#วยงานภาครัฐ/ราชการ 
หน# ว ย ง านภาครั ฐ / ร าชการ  

เป:นหน#วยงานท่ีมีขนาดใหญ#และครอบคลุมท่ัวท้ัง
และเป:นหน#วยงานหลักท่ีมีบทบาทต#อกรม

โยธาธิการและผังเมืองในการวางและจัดทําแผน
เพราะหน#วยงานภาครัฐ/

ราชการ ทุกหน#วยงานล�วนมีความสําคัญในการวาง
และจัดทํายุทธศาสตร1ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให�
การดําเนินการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน 

การติดต#อประสานงานและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลซ่ึงกันและกัน ซ่ึงความต�องการและความคาดหวังของหน#วยงานภาครัฐ/ราชการ
ข�อมูลท่ีต�องถูกต�อง ครบถ�วน มีความทันสมัยเหมาะสําหรับการนําไปใช�ในการวางแผนและวิเคราะห1ต#อไป 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการติดต#อประสานแผนงาน/โครงการต#างๆ ควรให�มีความสอดคล�องต#อเนื่องกัน
เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย#างสูงสุด 

รัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจ เป:นหน#วยงานท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของข�อมูลโครงสร�างพ้ืนฐาน

นโยบายการพัฒนาและการลงทุน และข�อมูลด�านอ่ืนๆ ซ่ึงความต�องการของหน#วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีคาดหวัง
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ ระบบฐานข�อมูลท่ีมีคุณภาพ ถูกต�อง ครบถ�วนและทันสมัย
นํามาวิเคราะห1 คาดการณ1 วางแผนงาน/โครงการของหน#วยงานในป=จจุบันและอนาคตได�

ในเรื่องต#างๆ ต�องมีความต#อเนื่องกัน สอดคล�องกัน สามารถตอบป=ญหาในทุกๆ เรื่องได�อย#างทันต#อ
สถานการณ1ท่ีเปลี่ยนแปลงได�อย#างถูกต�องและครบถ�วน 

องค1กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
องค1กรปกครองส#วนท�องถ่ิน เป:นหน#วยงานท่ีทํางานอยู#ในพ้ืนท่ีเปรียบเสมือนตัวแทน

ของประชาชน เพราะจะทราบรายละเอียดของพ้ืนท่ีในท�องถ่ินดีกว#าส#วนกลาง ว#ามีความต�องการในเรื่องใด
และควรจะดําเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ีตรงไหน ซ่ึงความต�องการขององค1กรปกครองส#วนท�องถ่ินท่ีมีต#อ

คือ การเข�าไปมีส#วนร#วมในการวางและจัดทําผังเมือง การให�คําปรึกษาทางวิชาการ 
และการติดต#อประสานงานในเรื่องต#างๆ ต�องได�รับความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้

ท่ีให�บริการต�องมีความถูกต�อง ชัดเจน และทันสมัยต#อสถานการณ1ในป=

ในการจัดทํายุทศาสตร1ตามภารกิจเฉพาะด�านผังเมือง ได�วิเคราะห1ความต�องการของลูกค�า 
และผู�มีส#วนได�ส#วนเสีย ซ่ึงประกอบด�วย หน#วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงในการวางแผน 

ราชการ เป:นเรื่องของระบบ
ข�อมูลท่ีต�องถูกต�อง ครบถ�วน มีความทันสมัยเหมาะสําหรับการนําไปใช�ในการวางแผนและวิเคราะห1ต#อไป 

โครงการต#างๆ ควรให�มีความสอดคล�องต#อเนื่องกัน 

รัฐวิสาหกิจ เป:นหน#วยงานท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของข�อมูลโครงสร�างพ้ืนฐาน 
นโยบายการพัฒนาและการลงทุน และข�อมูลด�านอ่ืนๆ ซ่ึงความต�องการของหน#วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีคาดหวัง

ณภาพ ถูกต�อง ครบถ�วนและทันสมัย ท่ีสามารถ 
โครงการของหน#วยงานในป=จจุบันและอนาคตได� และระบบการติดต#อ

ในเรื่องต#างๆ ต�องมีความต#อเนื่องกัน สอดคล�องกัน สามารถตอบป=ญหาในทุกๆ เรื่องได�อย#างทันต#อ

เป:นหน#วยงานท่ีทํางานอยู#ในพ้ืนท่ีเปรียบเสมือนตัวแทน 
ของประชาชน เพราะจะทราบรายละเอียดของพ้ืนท่ีในท�องถ่ินดีกว#าส#วนกลาง ว#ามีความต�องการในเรื่องใด 
และควรจะดําเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ีตรงไหน ซ่ึงความต�องการขององค1กรปกครองส#วนท�องถ่ินท่ีมีต#อภารกิจ

คือ การเข�าไปมีส#วนร#วมในการวางและจัดทําผังเมือง การให�คําปรึกษาทางวิชาการ  
และการติดต#อประสานงานในเรื่องต#างๆ ต�องได�รับความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ 

ท่ีให�บริการต�องมีความถูกต�อง ชัดเจน และทันสมัยต#อสถานการณ1ในป=จจุบันด�วย 
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   ๔) ภาคเอกชน 
   ภาคเอกชน เป:นหน#วยงานท่ีมีเป\าหมายเพ่ือผลทางกําไรเป:นสําคัญ ดังนั้น จึงเน�นความสําคัญ
ทางด�านเศรษฐกิจ สังคม ส#วนความต�องการท่ีภาคเอกชนต�องการและคาดหวังจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
คือ การร#วมรับฟ=งความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลและความต�องการของแต#ละฝMายให�ทราบ โดยเฉพาะ
แนวทางในการพัฒนาประเทศในอนาคต และร#วมผลักดันการพัฒนาประเทศร#วมกัน 
 

  ๕) ภาคประชาชน 
   ป=จจุบันประชากรมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีความต�องการ 
ในการใช�ประโยชน1ท่ีดินท่ีสูงข้ึน ส#งผลให�การใช�ประโยชน1ในพ้ืนท่ีไม#เป:นในทิศทางเดียวกันและไม#ก#อให�เกิด
ประโยชน1สูงสุด ดังนั้น ความต�องการของภาคประชาชนจึงอยากให�กรมโยธาธิการและผังเมืองเข�ามามีบทบาท
ในด�านการผังเมืองโดยการเผยแพร#ประชาสัมพันธ1 การสร�างความรู�ความเข�าใจเบื้องต�นถึงประโยชน1ด�านการผังเมือง 
การร#วมรับฟ=งความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี การศึกษาและร#วมแลกเปลี่ยนข�อมูลท่ีแสดงถึงความต�องการ
ท่ีแท�จริง ตลอดจนการให�ประชาชนเข�ามามีบทบาทและส#วนร#วมในการวางและจัดทําผังเมืองมากยิ่งข้ึน  
เพ่ือเป:นการสร�างความเข�มแข็งให�ท�องถ่ินในการรองรับภารกิจด�านการผังเมืองและเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
 

  6) สถาบันการศึกษา 
   สถาบันการศึกษา เป:นหน#วยงานท่ีรวบรวมบุคลากรทางด�านวิชาการไว�หลากหลายสาขา 
ซ่ึงสามารถให�ข�อมูลทางวิชาการและข�อเสนอแนะด�านผังเมืองได�เป:นอย#างดี นอกจากนี้ ความต�องการ 
และความคาดหวังท่ีทางสถาบันการศึกษาต�องการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ ต�องการความร#วมมือ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนด�านข�อมูลและองค1ความรู�ทางวิชาการท่ีถูกต�อง ครบถ�วนและทันสมัย สําหรับใช�ในการศึกษา 
วิเคราะห1 ออกแบบ วางและจัดทําผังเมือง 

๒.๒.2 ความต
องการของผู
บริหารในระดับประเทศ 
  นอกจากลูกค�าหลักหรือผู�มีส#วนได�ส#วนเสียโดยตรงท่ีถือเป:นกลุ#มท่ีบทบาทสําคัญต#อภารกิจ
ด�านการผังเมืองและการพัฒนาเมืองแล�ว ยังมีกลุ#มของผู� มี ท่ี เ ก่ียวข�องอ่ืนๆ อาทิเช#น องค1กรอิสระ 
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการ 
ผังเมือง เป:นต�น ซ่ึงถือว#าเป:นกลุ#มท่ีมีบทบาทสําคัญต#อการดําเนินการตามภารกิจด�านผังเมืองเหมือนกัน                 
ท่ีกระบวนการจัดทําผังเมืองมีส#วนเก่ียวข�องในด�านนโยบาย และทิศทางการพัฒนาเมือง รวมถึงกระบวนการ 
ออกกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการผังเมือง เพ่ือบังคับใช�และกํากับดูแล เพ่ือให�เป:นไปตามกฎหมายผังเมืองต#อไป  
ซ่ึงความต�องการหรือความคาดหวังของกลุ#มนี้ คือ ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนและเป:นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนและการนําผังเมืองไปปฏิบัติได�อย#างเป:นรูปธรรม 
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ระยะเร�งด�วน ระยะยาว
 - ลดผลกระทบจากการบังคับใช�กฎหมายผังเมือง ด�านการใช�
ประโยชน�ที่ดินและการก"อสร�างอาคารของรัฐ

S๑: ประชุม สัมมนาและหารือ เพื่อทําข�อตกลงหรือแก�ไข
ป.ญหาด�านกฎหมาย/ กฎระเบียบที่จํากัดการพัฒนาในพื้นที่
พิเศษร"วมกัน เช"น พื้นที่ชายแดน พื้นที่ป6าสงวน พื้นที่อนุรักษ� 
ฯลฯ

S๑๐: พัฒนาฐานระบบข�อมูลให�ทันสมัย

 - ต�องการข�อมูลด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม ที่มีคุณภาพ
 ถูกต�อง ครบถ�วนและและทันต"อสถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อใช�ศึกษาวิเคราะห� ออกแบบวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ

S๒: การพัฒนาระบบข�อมูล/ ฐานข�อมูลร"วมกัน S๑๑: บูรณาการแผนงานและโครงการด�านการผังเมือง
 การใช�ประโยชน�ที่ดิน อาคาร สิ่งก"อสร�าง การพัฒนา
เมือง การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
เพื่อนําไปสู"การพัฒนา

 - คาดหวังให�มีการประสานแผนงาน/ โครงการ เพื่อพัฒนาให�
สอดคล�องและต"อเนื่องกัน

S๓: ประสานนโยบายและวางแผนงาน/โครงการในการพัฒนา
ต"างๆ ร"วมกัน

S๑๒: ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงานให�
กระชับรวดเร็ว

 - มีการบูรณาการการทํางานร"วมกัน S๔: ตั้งคณะทํางานร"วมกันเพื่อศึกษาพื้นที่ S๑๓: ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให�ทันต"อ
สถานการณ�

 - หน"วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาตามผังเมือง S๕: สนับสนุนให�มีการนํากฎหมายไปบังคับใช�ให�มีประสิทธิภาพ S๑๔: บังคับใช�กฎหมายให�เปEนไปตามเจตนารมณ�ของ
กฎหมาย

 - ต�องการบุคลากรที่มีคุณภาพด�านผังเมือง ด�านการพัฒนา
เมือง ด�านการอาคาร และด�านช"าง

S๖: เผยแพร" ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนเห็นประโยชน�ในการ
จัดรูปที่ดิน

S๑๕: กํากับท�องถิ่นให�ดําเนินตามกฎหมาย

การวิเคราะห�ความจําเป�นของผู�มีส�วนได�เสีย/ ลูกค�าหลัก (Stakeholder)

ลูกค�าหลักในอนาคต
                ความต�องการ/ ความคาดหวัง/                

ความเดือดร�อน/ ควรจะได�
สิ่งที่ภารกิจต�องดําเนินการ (Strategy)

๑. หน�วยงานภาครัฐ/ ราชการ / 
สถาบันการศึกษา / รัฐวิสาหกิจ
(กรมการปกครอง/ กรมทางหลวง/ กรม
ทางหลวงชนบท/ กรมป>องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย/กระทรวง
อุตสาหกรรม/ กรมศุลกากร/ กระทรวง
การท�องเที่ยวและกีฬา/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม/
สํานักงานสถิติแห�งชาติ/ กรมศิลปากร/ 
กรมเจ�าท�า/ สํานักงานกําหนดมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (สมอ.)/ กระทรวง
พลังงาน/ คณะกรรมการควบคุมอาคาร /
 การประปา/ การไฟฟ>า/ การรถไฟฯ/
การท�าเรือฯ/ องค�การตลาด/ ททท./ขส
มก./ การทางพิเศษ/ การเคหะฯ ฯลฯ)
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ระยะเร�งด�วน ระยะยาว
ลูกค�าหลักในอนาคต

                ความต�องการ/ ความคาดหวัง/                
ความเดือดร�อน/ ควรจะได�

สิ่งที่ภารกิจต�องดําเนินการ (Strategy)

 S๗: บูรณาการข�อมูลให�ครอบคลุมทุกด�าน S๑๖: วิจัยและพัฒนางานด�านการผังเมืองและการ
พัฒนาเมือง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและอาคาร
สร�างสรรค�

S๘: บูรณาการดําเนินงานและการพัฒนาพื้นที่ร"วมกับ
หน"วยงานที่เกี่ยวข�อง

ประโยชน�ในการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง การ
อาคาร และการบริการด�านช"าง

S๙: ร"วมผลักดันภารกิจด�านการผังเมืองให�เปEนวาระแห"งชาติ 
เพื่อเปEนกรอบชี้นําในการพัฒนาประเทศและพื้นที่ต"างๆ

S๑๘: พัฒนาช"องทางในการให�บริการข�อมูลที่ถูกต�อง 
รวดเร็ว

S๑๙: จัดทํามาตรฐานด�านการผังเมือง การพัฒนา
เมือง การอาคาร และการบริการด�านช"าง

S๒๐: พัฒนาเทคโนโลยีในการดําเนินงาน
S๒๑: จัดทําคู"มือด�านการปฏิบัติงานด�านการผังเมือง 
การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด�านช"าง

S๒๒: พัฒนากระบวนการดําเนินงานโดยอาศัย
เทคโนโลยี
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ระยะเร�งด�วน ระยะยาว
ลูกค�าหลักในอนาคต

                ความต�องการ/ ความคาดหวัง/                
ความเดือดร�อน/ ควรจะได�

สิ่งที่ภารกิจต�องดําเนินการ (Strategy)

 - อปท. ขาดบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถด�านการผังเมือง
 พัฒนาเมือง ด�านอาคาร และด�านช"าง

S๒๓: ฝMกอบรมและให�ความรู�แก"เจ�าหน�าที่ผู�วางและจัดทําผัง
เมืองของท�องถิ่น ให�มีขีดความสามารถด�านการผังเมือง

S๓๐: ฝMกอบรมและให�ความรู�แก"เจ�าหน�าที่ผู�วางและ
จัดทําผังเมืองของท�องถิ่น ให�มีขีดความสามารถด�าน
การผังเมือง

 - ข�อจํากัดด�านการใช�ประโยชน�ที่ดินในท�องถิ่น S๒๔: จัดทําแผนงาน/โครงการ โดยให� อปท. เข�ามามีส"วนร"วม S๓๑: ส"งเสริม สนับสนุน อปท. ในด�านการวางผังเมือง
 การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด�านช"าง

 - ผลกระทบจากการบังคับใช�กฎหมาย (ลิดรอนสิทธิ) S๒๕: นําผังเมืองรวมไปบังคับใช�ในพื้นที่ตามกฎหมายอย"าง
ถูกต�อง

S๓๒: สนับสนุนให�มีการนํากฎหมายไปบังคับใช�ให�มี
ประสิทธิภาพและเปEนไปตามเจตนารมณ�ของกฎหมาย

 - เพิ่มภาระหน�าที่ด�านการผังเมืองให�กับ อปท. ในขณะที่ยังไม"
มีความพร�อมด�านการผังเมือง

S๒๖: ตั้งคณะทํางานร"วมกันเพื่อศึกษาพื้นที่ S๓๓: เผยแพร" ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนเห็น
ประโยชน�ในการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง การ
อาคาร และการบริการด�านช"าง

 - ผลกระทบต"องบประมาณของ อปท. (ด�านผังเมือง) S๒๗: วางแผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่ร"วมกัน S๓๔: จัดทํามาตรฐานด�านการผังเมือง การพัฒนา
เมือง การอาคาร และการบริการด�านช"าง

 - บูรณาการการจัดรูปที่ดินร"วมกัน S๒๘: เผยแพร" ประชาสัมพันธ�ข�อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด�านช"าง

S๓๕: จัดทําคู"มือด�านการปฏิบัติงานด�านการผังเมือง 
การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด�านช"าง

 - บูรณาการการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานี
รถไฟฟQาร"วมกัน

S๒๙: บูรณาการฐานข�อมูลร"วมกับ อปท.

S๓๖: บูรณาการการวางแผนและการทํางานร"วมกัน
 - บูรณาการข�อมูลพื้นที่ร"วมกัน
 - มีการบูรณาการการทํางานร"วมกัน

S๓๗: พัฒนาช"องทางในการให�บริการข�อมูลและการ
บริการเกี่ยวกับด�านการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง
ให�ถูกต�องและ รวดเร็ว

๒. องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น / องค�กร
ปกครองท�องถิ่นพิเศษ 
(อปท./ กรุงเทพมหานคร)
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ระยะเร�งด�วน ระยะยาว
ลูกค�าหลักในอนาคต

                ความต�องการ/ ความคาดหวัง/                
ความเดือดร�อน/ ควรจะได�

สิ่งที่ภารกิจต�องดําเนินการ (Strategy)

 - กฎหมายผังเมืองให�ทันต"อการพัฒนา S๓๘: ส"งเสริมความรู�ความเข�าใจให�ภาคเอกชนในการร"วมเปEน
ภาคีเครือข"ายผังเมือง

S๔๕: สร�างกลไกและแรงจูงใจให�ภาคเอกชนและนัก
ลงทุนพัฒนาพื้นที่ต"างๆ ตามผังเมือง

 - ข�อจํากัดในการลงทุน - การใช�ประโยชน�ที่ดิน S๓๙: ร"วมแลกเปลี่ยนข�อมูล ความต�องการและผลักดันให�เกิด
การวางผังเมืองในพื้นที่ร"วมกัน

S๔๖: เผยแพร" ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนเห็น
ประโยชน�ในการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง การ
อาคาร และการบริการด�านช"าง

 - ข�อจํากัดในการพัฒนาที่ดิน อาคารและอสังหาริมทรัพย� S๔๐: บูรณาการการทํางานในด�านการวางแผนงาน/โครงการ
ในการพัฒนาพื้นที่ร"วมกัน

S๔๗: บูรณาการการวางแผนการพัฒนาร"วมกัน

 - ผังเมืองควรมีมาตรการ/แรงจูงใจในการพัฒนาตามผัง S๔๑: สนับสนุนให�มีการนํากฎหมายไปบังคับใช�ให�มี
ประสิทธิภาพ

 - แลกเปลี่ยนข�อมูลและความต�องการเพื่อการวางและจัดทําผัง
เมืองอย"างสร�างสรรค�ด�วยความเข�าใจที่ดี

S๔๒: เผยแพร"และประชาสัมพันธ�เห็นประโยชน�ของการวางผัง
เมืองและพัฒนาเมือง

 - ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจต"อด�านผังเมืองมากขึ้น S๔๓: เปRดช"องทางการสื่อสารสาธารณะและการให�บริการ
ข�อมูลที่ถูกต�อง

 - ผังเมืองไม"ลิดรอนสิทธิและมีความยุติธรรม S๔๔: ส"งเสริมให�ภาคเอกชนเห็นความสําคัญและประโยชน�ของ
การวางผังเมือง และการพัฒนาเมืองในเรื่องความปลอดภัย
และอาคารสร�างสรรค�

๓. ภาคเอกชน / ประชาชน  
(บริษัท/ ห�าง/ ร�าน/ ผู�ประกอบการ
เจ�าของกิจการ/ นักลงทุน/ องค�กร
วิชาชีพ ฯลฯ)

หมายเหตุ : ลูกค�าในป.จจุบันและลูกค�าอนาคตเปEนกลุ"มเดียวกัน
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แผนปฏิบัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

ความจําเป	นในการพัฒนาการคาดการณ�สถานการณ�ที่เกิดข้ึนในอนาคต  
 
  ความจําเป'นในการพัฒนาจากการคาดการณ,ท่ีคาดว0าจะเกิดข้ึนในอนาคต เป'นการสร5างภาพ   
ในอนาคตท่ีจะต5องพิจารณาว0าป7จจัยสําคัญใดท่ีมีผลต0อความสําเร็จขององค,กรและทําให5องค,กรได5เปรียบคู0แข0ง 
โดยเริ่มต5นจากการตรวจสอบสภาพแวดล5อมในสถานการณ,ป7จจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย0างใกล5ชิด      
ซ่ึงวิเคราะห,จากตัวแปรสภาพแวดล5อมภายนอกประกอบด5วย ๔ เรื่อง ได5แก0 ๑) สภาพเศรษฐกิจ ๒) สภาพ
เทคโนโลยี ๓) การเมืองและกฎหมาย ๔) สภาพสังคมและวัฒนธรรม พร5อมท้ังวิเคราะห,สภาพแวดล5อม
ภายใน เพ่ือทราบจุดแข็ง (สิ่งท่ีองค,กรมีอยู0และทําให5องค,กรได5เปรียบคู0แข0งขัน) และจุดอ0อน (สิ่งท่ีองค,กรมีอยู0
และทําให5องค,กรด5อยกว0าคู0แข0งขัน) ซ่ึงป7จจัยเหล0านี้จะเป'นป7จจัยนําเข5าท่ีจะช0วยกําหนดภาพและทิศทาง 
ของภารกิจขององค,กรท่ีจะก5าวต0อไปข5างหน5าซ่ึงมีผลต0อความสําเร็จขององค,กรในอนาคต 
 

๒.๓.๑ ป�จจัยที่มีความสําคัญต�อภารกิจในอนาคต (Key Success Factor) 
   ป7จจัยหลักแห0งความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF) เป'นป7จจัยหลักท่ีสําคัญต0อการบรรลุ
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน,ขององค,กร อีกท้ังยังเป'นแนวทางท่ีเป'นรูปธรรมเพ่ือให5การปฏิบัติงานทุกระดับมุ0งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทําให5บุคลากรและผู5บริหารขององค,กรรู5ว0าต5องทําสิ่งใดบ5างเพ่ือให5บรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค,กร 
ด5วยเหตุนี้ ป7จจัยหลักแห0งความสําเร็จจึงเป'นการให5หลักการ แนวทาง หรือวิธีการท่ีองค,กรจะสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน, หากปราศจากป7จจัยแห0งความสําเร็จแล5ว วิสัยทัศน,ขององค,กรก็จะไม0ได5รับการตอบสนอง ซ่ึงป7จจัย
แห0งความสําเร็จไม0จําเป'นต5องวัดผลได5แต0จะทําหน5าท่ีชี้นําหรือเป'นหลักสําคัญของการบรรลุวิสัยทัศน, ซ่ึงมีผลต0อ
ความสําเร็จขององค,กรและทําให5องค,กรได5เปรียบคู0แข0งขัน โดยป7จจัยหลักแห0งความสําเร็จสามารถกําหนดได5
จากวิสัยทัศน,และภารกิจขององค,กร โดยให5สําคัญไปท่ีผลผลิตและผลลัพธ,ขององค,กร ไม0เน5นป7จจัยนําเข5า 
หรือกระบวนการ และมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน, พันธกิจ หรือวัตถุประสงค,ขององค,กร โดยมุ0งเน5นเฉพาะงาน
ท่ีสําคัญๆ เท0านั้น อย0างไรก็ตามในการกําหนดป7จจัยหลักแห0งความสําเร็จจะต5องมีความชัดเจน ไม0คลุมเครือ  
มีความหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถสื่อความหมายได5อย0างเดียวกันและต5องเข5าใจง0ายเพ่ือให5ทุกคนสามารถ
เข5าใจตรงกันถึงสิ่งท่ีองค,กรมุ0งหวังและวิธีการท่ีจะบรรลุเปXาหมาย ซ่ึงจากการวิเคราะห,ภารกิจกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พบว0าป7จจัยสําคัญท่ีทําให5ภารกิจสามารถดําเนินต0อไปได5ดีและประสบความสําเร็จ ประกอบไปด5วย 
 

 1) มีการวางและจัดทําผังเมืองในระดับต0างๆ อย0างมีประสิทธิภาพเป'นระบบและเป'นข้ันตอน 
มีการสร5างเครือข0ายภาคประชาชน เพ่ือให5ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของผังเมือง และสร5างการมีส0วนร0วม 
ในชุมชน โดยให5มีทุกภาคส0วนท่ีเก่ียวข5องเข5ามามีส0วนร0วมในการวางและจัดทําผังเมือง 
 2) ภารกิจการพัฒนาเมือง การอาคารท่ีมีกํากับ ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร 
รวมถึงการให5คําปรึกษาแนะนํา และให5บริการด5านช0าง เพ่ือให5งานก0อสร5างได5มาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง 
ปลอดภัย มีอัตลักษณ, และประหยัดพลังงาน  
 3) มีการพัฒนาองค,ความรู5และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซ่ึงบุคลากรเป'น
ป7จจัยหลักท่ีสําคัญต0อความสําเร็จขององค,กร เนื่องจากเป'นส0วนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค,กร 
ให5สามารถดําเนินต0อไปข5างหน5าได5 การท่ีบุคลากรของกรมมีทักษะและความรู5ความสามารถจะทําให5
กระบวนการทํางานมีความเป'นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังความสําเร็จขององค,กรนั้นยังเก่ียวข5อง 
กับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ,ไปประยุกต,ปฏิบัติ ท้ังนี้ผู5บริหารควรมีการมอบหมายและกําหนดแนวทาง 
หรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งสําคัญในการนํากลยุทธ,ไปปฏิบัติให5ประสบผลสําเร็จนั้น ผู5ปฏิบัติจะต5องมี
ความรู5ความเข5าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอย0างถ0องแท5 

๒.๓ 
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 4) การมีความพร5อมของทรัพยากร ได5แก0 ป7จจัยด5านเครื่องมือ ป7จจัยด5านงบประมาณ  
และจํานวนบุคลากร ซ่ึงความพร5อมของทรัพยากรเป'นข5อได5เปรียบ และจะเป'นแรงขับเคลื่อนให5ภารกิจสามารถ
ดําเนินต0อไปได5 
 5) การแก5ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยความร0วมมือจากผู5ท่ีเก่ียวข5องในทุกภาคส0วน 
ซ่ึงป7จจัยด5านกฎหมายเป'นป7จจัยท่ีจะทําให5ภารกิจด5านการผังเมืองดําเนินต0อไปได5ด5วยความเป'นระเบียบ
เรียบร5อย เป'นลําดับข้ันตอน รวมถึงลดความขัดแย5งท่ีอาจเกิดข้ึน และยังทันต0อสถานการณ,ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 6) บูรณาการดําเนินงานและโครงสร5างด5านการผังเมืองขององค,กร องค,กรมีการบูรณาการ
ทํางานร0วมกันในแต0ละหน0วยงานและในทุกภาคส0วน เพ่ือให5มีทิศทางการดําเนินงานเป'นไปในทางเดียวกัน 
 7) มีการบังคับใช5กฎหมายอย0างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบังคับใช5กฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น จะช0วยลดป7ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน   

 

 ดังนั้น ไม0ว0าจะเป'นป7จจัยด5านการมีส0วนร0วมและความร0วมมือ ป7จจัยด5านบุคลากร องค,ความรู5
และการจิตสํานึกเพ่ือสาธารณะ ป7จจัยด5านงบประมาณ ป7จจัยด5านความชัดเจนของนโยบายด5านการผังเมือง 
และป7จจัยด5านกฎหมายป7จจัยท้ังหมดดังกล0าว ล5วนมีส0วนสําคัญอย0างยิ่งท่ีจะช0วยผลักดันและขับเคลื่อนองค,กร
ให5ประสบความสําเร็จ 

๒.๓.๒ เป-าหมายการดําเนินงานของหน�วยงาน (Goal) 
  เปXาหมายขององค,กรจะประสบความสําเร็จได5 ก็ต0อเม่ือภารกิจท่ีองค,กรดําเนินการอยู0สามารถ
ตอบสนองความต5องการของลูกค5าได5อย0างท่ัวถึงท้ังภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน         
ซ่ึงทุกภาคส0วนจะต5องอาศัยการบูรณาการทํางานร0วมกันจึงจะทําให5ภารกิจนั้นสามารถประสบความสําเร็จ  
ตามเปXาหมายท่ีได5วางไว5และสร5างความพึงพอใจได5ในทุกภาคส0วนนอกจากนี้การท่ีผู5ปฏิบัติงานทราบถึงเปXาหมาย
ของภารกิจท่ีชัดเจนว0าคืออะไร และควรจะดําเนินการในเรื่องใดก0อนนอกจากจะทําให5ผู5ปฏิบัติงานเข5าใจ
เปXาหมายท่ีไม0คลาดเคลื่อนยังช0วยให5มีการจัดสรรการใช5ทรัพยากรได5อย0างเหมาะสมอีกด5วย 
 นอกจากนี้ความไม0สมดุลของการพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีผ0านมาก0อให5 เ กิดความเสื่อมโทรม            
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อมจนถึงข้ันใกล5วิกฤตและป7ญหาน้ําท0วม มีการให5บริการโครงสร5างพ้ืนฐาน
ซํ้าซ5อนไม0เชื่อมโยงกัน การให5บริการทางสังคมไม0เพียงพอ ป7ญหาความยากจน และป7ญหาสังคมต0างๆ     
ป7ญหาเหล0านี้นอกจากจะทําให5คุณภาพชีวิตของคนไทยลดลงแล5ว ยังจะส0งผลกระทบต0อภาคการผลิต การค5า        
การลงทุน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข0งขันของประเทศ ประเทศไทยจึงจําเป'นต5องมีการปรับ
กระบวนทัศน,ในการพัฒนาให5สอดคล5องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใต5สภาวการณ,แข0งขันท่ีนับวันจะยิ่งทวี
ความรุนแรง ดังนั้น การท่ีพ้ืนท่ีท่ัวประเทศได5รับการวางและจัดทําผังเมืองจะช0วยสร5างความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม เป'นการสนับสนุนและสร5างความพร5อมให5ประเทศสามารถแข0งขันในเวทีโลก ขณะเดียวกันยังเป'น  
การรักษาความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม     
จึงทําให5การพัฒนาในทุกด5านเป'นไปอย0างมีประสิทธิภาพและเป'นการสร5างคุณภาพชีวิตท่ีดีให5แก0ประชาชน    
อีกท้ัง การท่ีทุกภาคส0วนให5ความร0วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค,กรปกครองท5องถ่ิน    
ในการให5ข5อมูลท่ีถูกต5องและมีส0วนร0วมในการดําเนินภารกิจด5านการผังเมืองจะทําให5เมืองได5รับการพัฒนา      
ท่ีเป'นไป ในทิศทางเดียวกัน มีศักยภาพในรองรับการขยายตัวในอนาคต และการท่ีผังเมืองได5รับการยอมรับ 
และสนับสนุน ในทุกฝ^ายจะสามารถนํามาเป'นเครื่องมือในการสร5างความเสมอภาคในภูมิภาคได5อีกด5วย 
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 ดังนั้น เปXาหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต คือประเทศมีผังเมือง
เป'นกรอบชี้นําในการพัฒนา เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช5ประโยชน,และการพัฒนาโครงสร5างพ้ืนฐาน
ท่ีเหมาะสม มีความน0าอยู0 อาคารภาครัฐมีความม่ันคงแข็งแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน 
ซ่ึงการพัฒนาดังกล0าวจะสามารถสร5างความสมดุลระหว0างเมืองกับชนบท ช0วยยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนและสอดคล5องกับความต5องการของสังคมโดยรวม อีกท้ังยังมีสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข0งขันของประเทศด5วย 

๒.๓.๓ ความเสี่ยงของภารกิจ (Risk) 
 ความเสี่ยงในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ป_ (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง (Risk) เป'นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได5ตลอดเวลา เพราะแต0ละภารกิจเป'นภารกิจท่ีเก่ียวข5อง
และมีผลกระทบต0อประชาชนโดยตรง จึงต5องมีการวางแผนปฏิบัติราชการให5เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติ     
ได5อย0างเป'นรูปธรรม ซ่ึงความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติราชการส0วนใหญ0มีความผิดพลาดในกระบวนการ
วิเคราะห,สภาพแวดล5อมต0างๆ ทําให5มีการวางแผนกลยุทธ,ท่ีไม0ทันต0อสถานการณ, ท้ังในด5านกายภาพของพ้ืนท่ี 
ด5านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล5อม รวมถึงการคาดการณ,และการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
ซ่ึงถ5าหากการวิเคราะห,สภาพแวดล5อมในเบื้องต5น ผิดทิศทางก็จะส0งผลให5การวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทาง
ตามไปด5วย ซ่ึงเป'นเหตุให5การดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองไม0สอดคล5องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
 

 ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห,สภาพแวดล5อมภายนอกจึงมีความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุ
สําคัญท่ีภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไม0สามารถชี้นําการพัฒนาได5จะพบว0า บุคลากรท่ีรับผิดชอบในข้ันตอน
ของการวิเคราะห,ข5อมูล ขาดความรู5และความเชี่ยวชาญในการวางแผน อีกท้ังยังไม0มีข5อมูลท่ีถูกต5องและทันสมัย
ในการวิเคราะห,และคาดการณ,สถานการณ,ต0างๆท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีสําคัญในกระบวนการวางแผนต5องมีการ
กําหนดเปXาหมาย (Goal) ไว5ชัดเจนสามารถดําเนินการได5 และการวางแผนปฏิบัติราชการจะต5องสามารถ
ปรับเปลี่ยนได5เพ่ือให5การดําเนินงานทันกับสถานการณ,ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ป_ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) พบว0ามีข5อจํากัดและมีความเสี่ยงในการดําเนินการ ดังนี้  
 

1) ข5อจํากัดด5านงบประมาณท่ีไม0สอดคล5องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
  2) ข5อจํากัดของระบบฐานข5อมูลท่ีใช5ในการแผนปฏิบัติราชการ เช0น การแผนงาน/โครงการ 
ในการสนับสนุนการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง ยังขาดความทันสมัย และไม0เชื่อมโยงกัน  
และท่ีสําคัญข5อมูลไม0 Automatic ในการ update ในเรื่องของการใช5ประโยชน,ท่ีดิน เช0น การอนุญาตให5
ก0อสร5างอาคารของท5องถ่ินเป'นต5น ทําให5ไม0เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ภาพของเมืองไม0 dynamics 
 

 3) ข5อจํากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิต0างๆของประชาชน ทําให5ประชาชนหรือผู5มีส0วนได5
ส0วนเสีย ไม0ให5ความร0วมมือซ่ึงส0งผลกระทบต0อการพัฒนาพ้ืนท่ีในระยะยาว ท่ีแต0ละเมืองไม0มีทิศทางในการ
พัฒนาท่ีชัดเจน 

 ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนให5แผนปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองจะต5องมีการวางแผนยุทธศาสตร,การขับเคลื่อนท่ีชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือขจัดความเสี่ยงและอุปสรรคให5ลดลงได5มากท่ีสุด รวมท้ังการปรับปรุงแก5ไขกฎหมายผังเมือง ให5ทันสมัย 
และสอดคล5องกับทิศทางการพัฒนาเมืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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๑) วางและจัดทําผังเมืองในระดับต�างๆ อย�างมีประสิทธิภาพ และเป#น
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลให+ผังเมืองเป#นกรอบการพัฒนา

B๑ : วางและจัดทําผังเมืองในระดับต�างๆ อย�างมีประสิทธิภาพ และเป#นนโยบายที่สําคัญ
ของรัฐบาลให+ผังเมืองเป#นกรอบการพัฒนา

๒) พัฒนาความรู+และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด+านการ
ผังเมือง

B๒ : พัฒนาความรู+และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด+านการผังเมือง

๓)ความพร+อมของทรัพยากร เช�น เครื่องมือ งบประมาณ ไม�สอดคล+องกับ
ปริมาณงานและจํานวนบุคคลากรในแต�ละช�วงเวลา

B๓ : ความพร+อมของทรัพยากร เช�น เครื่องมือ งบประมาณ ไม�สอดคล+องกับปริมาณงาน
และจํานวนบุคคลากรในแต�ละช�วงเวลา

๔) แก+ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง B๔ : แก+ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง
๕) บูรณาการการดําเนินงานและโครงสร+างด+านการผังเมืองขององค;กร B๕ : บูรณาการการดําเนินงานและโครงสร+างด+านการผังเมืองขององค;กร
๖) มีการบังคับใช+กฎหมายอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ B๖ : พัฒนาระบบฐานข+อมูล ข�าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗) มีนโยบายที่ชัดเจน ต�อเนื่องทันสถานการณ; B๗ : การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค;ความรู+ นวัตกรรม แบบจําลองและเครื่องมือสมัยใหม�

ด+านการผังเมือง

๘) ภารกิจด+านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การตรวจสอบความปลอดภัยใน
อาคารและอาคารสร+างสรรค; มีกฎกระทรวงรองรับ

B๘ : เมืองได+รับการพัฒนาตามผังอย�างเป#นรูปธรรมให+มีศักยภาพสามารถรองรับการ
ขยายตัวในอนาคตได+อย�างมีประสิทธิภาพ

B๙ : ส�งเสริมการมีส�วนร�วม ความร�วมมือและจิตสํานึกด+านการผังเมือง

การคาดการณสถานการณ (Scenario) ที่ส%งผลกระทบต%อการดําเนินงานตามภารกิจ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

๑. อะไรคือปDจจัยที่มีความสําคัญต�อภารกิจ
....................... (KSF/CSF : เป#นการมองถึงปDจจัยที่ทํา
ให+ประสบความสําเร็จในอนาคต ๑๐ ปMข+างหน+า คือ
อะไร?)
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๑) พัฒนาระบบฐานข+อมูล ข�าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ B๑๐ : สร+างการยอมรับและเล็งเห็นประโยชน;จากการวางผังและบังคับใช+ผังเมือง
๒) การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค;ความรู+ นวัตกรรม แบบจําลองและเครื่องมือ
สมัยใหม�ด+านการผังเมือง

B๑๑ : บุคลากรที่มีสมรรถนะ มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด+าน

๓) เมืองได+รับการพัฒนาตามผังเมืองอย�างเป#นรูปธรรมให+มีศักยภาพสามารถ
รองรับการขยายตัวในอนาคตได+อย�างมีประสิทธิภาพ

B๑๒ : ฐานข+อมูลมีความถูกต+องและทันสมัย

๔) ผลการดําเนินการที่ผ�านมามีมาตรฐานและถูกต+องตามหลักวิชาการ B๑๓ : ผลการดําเนินการที่ผ�านมามีมาตรฐานและถูกต+องตามหลักวิชาการ
๕) การบริการด+านช�างเป#นไปตามวัตถุประสงค; B๑๔ : การบริการด+านช�างเป#นไปตามวัตถุประสงค;
๖) ได+รับความเชื่อถือและพึงพอใจของหน�วยงานที่ได+รับบริการ B๑๕ : ได+รับความเชื่อถือและพึงพอใจของหน�วยงานที่ได+รับบริการ
๗) ทุกภาคส�วนให+ความร�วมมือในการให+ข+อมูลที่ถูกต+อง B๑๖ : ระยะเวลาของการให+บริการไม�สอดคล+องกับความต+องการของผู+ขอรับบริการ
๘)  เมืองมีการพัฒนาเป#นไปในทิศทางเดียวกัน ได+มาตรฐาน มีความปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน

B๑๗ : ข+อมูลที่ได+รับจากลูกค+าไม�ครบถ+วน  ทําให+การล�าช+าไม�ตรงตามวัตถุประสงค;

B๑๘ : กระบวนการดําเนินงานในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง การตรวจสอบ
ความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร+างสรรค;มีหลายขั้นตอน

๒. ถ+าทุกอย�างดําเนินไปด+วยดีและมองในทางที่เป#นไปได+
 อะไรคือสิ่งที่มองเห็นเกี่ยวกับภารกิจ......................... 
(Best Future : เป#นการมองในเชิงผลลัพธ; เป#นภาพ
อนาคตที่สดใส คิดในแง�บวก)
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๑) ระยะเวลาของการให+บริการไม�สอดคล+องกับความต+องการของผู+ขอรับ
บริการ

B๑๙ : อํานาจหน+าที่ตามกฎหมาย ความน�าเชื่อถือและผลการดําเนินงานขององค;กรได+
มาตรฐานและเป#นที่ยอมรับของทุกภาคส�วน

๒) ข+อมูลที่ได+รับจากลูกค+าไม�ครบถ+วน ทําให+การล�าช+าไม�ตรงตามวัตถุประสงค; B๒๐ : ปรับปรุงการดําเนินงาน ขั้นตอนและการบริหารจัดการให+มีความกระชับ คล�องตัว

๓) กระบวนการดําเนินงานในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง การ
ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร+างสรรค;มีหลายขั้นตอน

B๒๑: จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาด+านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การตรวจสอบความ
ปลอดภัยในอาคารและอาคารสร+างสรรค;

B๒๒: นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต;ใช+กับกระบวนการทํางาน

๑) เพิ่มการประชาสัมพันธ;ให+ถี่ขึ้น ในทุกช�องทาง

๒) เพิ่มช�องทางการรับฟDงความคิดเห็นของประชาชนให+มากขึ้น
๓) ให+ความรู+ที่ถูกต+องแก�เจ+าหน+าที่ท+องถิ่น B๒๔ : ทุกภาคส�วนให+ความร�วมมือในการให+ข+อมูลที่ถูกต+อง

B๒๕ : พัฒนาความรู+บุคลากรให+ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

B๒๖ : เมืองมีการพัฒนาเป#นไปในทิศทางเดียวกัน ได+มาตรฐาน มีความปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงาน

๕) ส�งเสริมการมีส�วนร�วม ความร�วมมือและจิตสํานึกด+านการผังเมือง B๒๗ : มีการบังคับใช+กฎหมายอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

B๒๘ : ให+ความรู+ที่ถูกต+องแก�เจ+าหน+าที่ท+องถิ่น

B๒๓ : ผลักดันผังเมืองมาเป#นกรอบชี้นําในการพัฒนา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในอาคาร
และอาคารสร+างสรรค;

๔) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนและหน�วยงานที่เกี่ยวข+องรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ;ให+ประชาชนทราบถึงประโยชน;ของโครงการ พร+อมทั้ง
ดําเนินการแก+ไขความเดือดร+อนของประชาชนให+รวดเร็ว

๓. ถ+าการดําเนินงานเป#นไปด+วยความผิดพลาด อะไรคือ
ปDจจัยสําคัญที่จะต+องคํานึงถึงของภารกิจ.........................
 (Worst Future : เป#นการมองผลลัพธ;ในเชิงลบ เป#น
ภาพอนาคตที่มืดมน คิดในแง�ลบ เป#นความผิดพลาดของ
เราเอง)

๔. เมื่อมองเข+ามาภายในองค;กรแล+ว อะไรคือสิ่งที่คิดว�า
ควรจะเปลี่ยนแปลง เพื่อให+ได+ผลลัพธ;ที่ต+องการ (ดีกว�า)
 ตามเปYาหมายของภารกิจ (Change Present : ดู
ผลลัพธ;จากข+อ ๓ แล+วนํามาหาแนวทางการแก+ไข โดย
จะมองเป#นการเปลี่ยนแปลงตนเองในปDจจุบัน เพื่อรับ
ผลที่เกิดขึ้นในอนาคต)
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๑) บุคลากรที่มีสมรรถนะ มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด+าน B๒๙ : สร+างจิตสํานึกให+เห็นถึงความสําคัญของการบังคับใช+กฎหมายและ

๒) ฐานข+อมูลมีความถูกต+องและทันสมัย B๓๐ : ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนและหน�วยงานที่เกี่ยวข+องรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ;ให+ประชาชนทราบถึงประโยชน;ของโครงการ พร+อมทั้งดําเนินการแก+ไขความ
เดือดร+อนของประชาชนให+รวดเร็ว

๓) อํานาจหน+าที่ตามกฎหมาย ความน�าเชื่อถือและผลการดําเนินงานของ
องค;กรได+มาตรฐานและเป#นที่ยอมรับของทุกภาคส�วน

B๓๑ : ควบคุม กํากับดูแลการบังคับใช+กฎหมายของท+องถิ่น และตรวจสอบการบังคับใช+
กฎหมายของเจ+าหน+าที่ให+ใช+กฎหมายเป#นไปตามเจตนารมณ;ของกฎหมาย

๔) นโยบายรัฐบาลที่เน+นการใช+ประโยชน;ที่ดิน การพัฒนาเมือง การประหยัด
พลังงานและการเสริมสร+างอัตลักษณ;

B๓๒ : เพิ่มบทบาทให+กรมฯ ให+สามารถเข+าไปกํากับดูแล ตรวจสอบ และพัฒนาพื้นที่ได+
อย�างเต็มที่

B๓๓ : ภารกิจด+านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารและ
อาคารสร+างสรรค; มีกฎกระทรวงรองรับ

๑) สร+างการยอมรับและเล็งเห็นประโยชน;จากการวางผังและบังคับใช+ผังเมือง

B๓๔ : นโยบายรัฐบาลที่เน+นการใช+ประโยชน;ที่ดิน การพัฒนาเมือง การประหยัดพลังงาน
และการเสริมสร+างอัตลักษณ;

๒) ปรับปรุงการดําเนินงาน ขั้นตอนและการบริหารจัดการให+มีความกระชับ 
คล�องตัว

B๓๕ : เมืองได+รับการพัฒนาให+มีระเบียบ สวยงาม และสิ่งแวดล+อมที่ดี เป#นเมืองน�าอยู�
อย�างยั่งยืนโดยใช+แนวคิด Smart Growth ให+ครอบคลุมทั่วประเทศ

๓) จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาด+านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การ
ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร+างสรรค;

B๓๖ : เพิ่มการประชาสัมพันธ;ให+ถี่ขึ้น ในทุกช�องทาง

๔) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต;ใช+กับกระบวนการทํางาน B๓๗ : เพิ่มช�องทางการรับฟDงความคิดเห็นของประชาชนให+มากขึ้น
๕) ผลักดันผังเมืองมาเป#นกรอบชี้นําในการพัฒนา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ในอาคารและอาคารสร+างสรรค;

B๓๘ : มีนโยบายที่ชัดเจน ต�อเนื่องทันสถานการณ;

๖) พัฒนาความรู+บุคลากรให+ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี B๓๙ : พัฒนาโครงสร+างพื้นฐานให+ครอบคลุมทั่วประเทศ
๗) สร+างจิตสํานึกให+เห็นถึงความสําคัญของการบังคับใช+กฎหมาย
๘) ควบคุม กํากับดูแลการบังคับใช+กฎหมายของท+องถิ่น และตรวจสอบการ
บังคับใช+กฎหมายของเจ+าหน+าที่ให+ใช+กฎหมายเป#นไปตามเจตนารมณ;ของ
กฎหมาย

๕. เมื่อมองย+อนกลับไป อะไรคือเหตุการณ;สําคัญที่ทําให+
ภารกิจ............................. เป#นอยู�เช�นในปDจจุบัน (Past 
Knowledge : เป#นการมองเข+ามาในตัวภารกิจที่ทําอยู�
ตั้งแต�อดีตจนปDจจุบันว�าอะไรเป#นเหตุที่ทําให+การทํางาน
ประสบผลสําเร็จ)

๖. ถ+ามองไปในอนาคต อะไรคือเหตุการณ;สําคัญที่ต+อง
ทําโดยเร็วที่สุดเพื่อการพัฒนาผลงานตามภารกิจ
............................. (แผน ๑-๓ ปM) (Do it now: เป#นสิ่งที่
ต+องทําทันทีเพื่อมุ�งให+เห็นผลสําเร็จในอนาคตอันใกล+)
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คําถาม คําตอบ การคาดการณสถานการณ/ ภารกิจ (Businees)

๑) เมืองได+รับการพัฒนาให+มีระเบียบ สวยงาม และสิ่งแวดล+อมที่ดี เป#นเมือง
น�าอยู�อย�างยั่งยืนโดยใช+แนวคิด Smart Growth ให+ครอบคลุมทั่วประเทศ

๒) เพิ่มบทบาทให+กรมฯ ให+สามารถเข+าไปกํากับดูแล ตรวจสอบ และพัฒนา
พื้นที่ได+อย�างเต็มที่

๓) พัฒนาโครงสร+างพื้นฐานให+ครอบคลุมทั่วประเทศ

๗.ถ+าอุปสรรคต�างๆ ถูกขจัดออกไปหมดและสามารถ
กําหนดในสิ่งที่ทํา อะไรคือสิ่งที่อยากจะทําเพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ................... (แผน ๑๐ ปM) (Do for Future:เป#น
สิ่งที่อยากทําเพื่อมุ�งให+สําเร็จผลในอนาคต ๑๐ ปMขึ้นไป)
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ระดับ Strategic Needs: SN No. จุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร& (SP)

A ประเทศไทยมีการวางผังเมืองทุกระดับ SP๑ ผังเมืองทุกระดับสามารถเป�นกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่ได!อย"างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

A วางผังเมืองเพื่อรองรับการท"องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ (Urban Planning)

A วางผังเมืองตามนโยบายของรัฐบาล

A การพัฒนาเมืองและโครงสร!างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข"งขันและรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต SP๒ การพัฒนาและปรับปรุงเมืองให!มีประสิทธิภาพ 

A การพัฒนาโครงสร!างพื้นฐานบริเวณพื้นที่ชายแดนและบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ (Development & Implement to Potential City)

A กํากับดูแลการบังคับใช!กฎหมาย เพื่อสร!างความปลอดภัยในอาคาร SP๓ การกํากับดูแลและตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคาร 

A เพิ่มบทบาทกรมฯ ในการกํากับดูแลพัฒนาอาคารให!มีความปลอดภัย (Safety System in the Building)

A ส"งเสริมให!ทุกภาคส"วนเห็นความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในอาคาร

A วิจัย พัฒนาองคSความรู! มาตรฐานและนวัตกรรมด!านการออกแบบก"อสร!างและวัสดุก"อสร!างอาคารสร!างสรรคS SP๔ การพัฒนาอาคารสร!างสรรคS

A ส"งเสริมการก"อสร!างและเลือกใช!วัสดุประหยัดพลังงาน เป�นมิตรกับสิ่งแวดล!อมและมีอัตลักษณS (Creative Building Development)

A สร!างกลไกและแรงจูงใจให!ทุกภาคส"วนพัฒนาอาคารสร!างสรรคS ประหยัดพลังงานเป�นมิตรกับสิ่งแวดล!อมและมีอัตลักษณS

B พัฒนาฐานข!อมูลด!านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคารและอาคารสร!างสรรคS SP๕ การพัฒนาฐานข!อมูล (Database Development)

B ส"งเสริมการมีส"วนร"วมและความร"วมมือในการดําเนินงานด!านการผังเมือง การพัฒนาเมือง ความปลอดภัยในอาคาร
และอาคารสร!างสรรคS

SP๖ การสร!างเครือข"าย (Networking) 

B สร!างภาคีเครือข"ายด!านการผังเมือง การพัฒนาเมือง ความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร!างสรรคS
B พัฒนาบุคลากรให!มีศักยภาพการดําเนินงานด!านการผังเมือง การพัฒนาเมือง ความปลอดภัยในอาคาร

และอาคารสร!างสรรคS
SP๗ การพัฒนาองคSกร (Internal Process Development)

B ปรับปรุงและแก!ไขกฎหมายขององคSกร ให!ทันต"อสถานการณSในปYจจุบัน
B พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให!ทันสมัย
B สนับสนุนการวางและจัดทําผังเมืองได!มาตรฐานตามหลักวิชาการผังเมือง
B วิจัยและพัฒนางานออกแบบอาคารและการทดสอบวัสดุให!ได!มาตรฐานและความปลอดภัย

B ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงาน การบริหารจัดการและขั้นตอนการให!บริการให!มีประสิทธิภาพ
B ส"งเสริมและกํากับการบังคับใช!กฎหมายให!มีประสิทธิภาพ
B ประชาสัมพันธSภาพลักษณSที่ดีขององคSกรแก"สาธารณะอย"างทั่วถึง

จุดยืนในการพัฒนาของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Strategic Positioning : SP)
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การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมขององค�กร 

บทท่ี 3 
การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

 
 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได%ประเมินศักยภาพและสภาพแวดล%อมขององค+กร โดยวิเคราะห+
ข%อมูลจากสภาพแวดล%อมภายนอก (External Environment Analysis) ซ่ึงใช%ระบบการวิเคราะห+ PESTEL 
Analysis ในการวิเคราะห+ เชFน การวิเคราะห+นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร+ชาติ 20 ปK (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงข%อมูลท่ัวไป        
ในด%านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล%อม เทคโนโลยี และได%วิ เคราะห+สภาพแวดล%อมภายใน ( Internal 
Environment Analysis) โดยใช%เครื่องมือ McKinsey’s 7-S Framework ในการวิเคราะห+จุดแข็ง จุดอFอน 
ของภารกิจการผังเมืองและการพัฒนาเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๓.1.๑ การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก (External Environment Analysis)  
  การวิเคราะห+สภาพแวดล%อมภายนอกของภารกิจ (External Environment Analysis) โดยใช%
เครื่องมือ PEST Analysis มีผลสรุปดังนี้ 
 

 ๑) ด�านนโยบาย (Political Component : P) 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได%ศึกษาวิเคราะห+นโยบายสําคัญ  ๆเชFน รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร+ชาติ 20 ปK 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีผลสรุป ดังนี้ 
  ๑.๑ ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปD (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร+ชาติ 20 ปK (พ.ศ. 2561 - 2580) เปcนยุทธศาสตร+ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหFงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต%องนําไปสูFการปฏิบัติเพ่ือให%ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน+ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปKนประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาประเทศในชFวงระยะเวลาของยุทธศาสตร+ชาติ จะมุFงเน%นการสร%างสมดุล
ระหวFางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม โดยการมีสFวนรFวมของทุกภาคสFวนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง สอดคล%องกับยุทธศาสตร+ชาติ 20 ปK (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในประเด็นยุทธศาสตร+ตFางๆ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปD ประเด็นยุทธศาสตร� แนวทางการดําเนินงาน 
1. ยุทธศาสตร+ชาติด%าน
ความม่ันคง 

1.2.3 การสร%างความปลอดภัยและ
ความสันติสุขอยFางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต%มุFงเน%นแก%ไขปgญหาความ
ม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต% ให%
ได%รับการพัฒนาอยFางเทFาเทียมกันกับ
ภาคอ่ืนๆ สFงเสริมประสิทธิภาพในการ
เข%าแก%ไขปgญหา สภาวะแวดล%อมท่ีเอ้ือตFอ
การลดความรุนแรง มีการสFงเสริมให%ภาค
ประชาสังคมรFวมมือกับภาครัฐในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีอยFางเข%มแข็ง ตFอเนื่อง 

สนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต% 

๓.1 
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ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปD ประเด็นยุทธศาสตร� แนวทางการดําเนินงาน 
2. ยุทธศาสตร+ด%านการ
สร%างความสามารถในการ
แขFงขัน 

2.4.2 สร%างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

การเขตพัฒนาพิเศษในพ้ืนท่ีตFางๆ 
ให%มีความพร%อมทางโครงสร%างพ้ืนฐาน
ท่ีทําให%ไทยเปcนศูนย+กลาง
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนา
เมือง และสFงเสริมการทFองเท่ียว 
รวมถึงการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ท้ังทางด%านการค%า การ
ลงทุน และการทFองเท่ียว โดยคํานึงถึง
จุดเดFนของแตFละพ้ืนท่ีและการเสริมซ่ึง
กันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ของประเทศเพ่ือนบ%าน พร%อมท้ังการ
จัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพ่ือการอํานวยความ
สะดวกทางการค%าการลงทุน 

3. ยุทธศาสตร+ชาติด%าน
การพัฒนาและเสริมสร%าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

3.5.3 การสร%างสภาพแวดล%อมท่ีเอ้ือตFอ
การมีสุขภาวะท่ีดี 

พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข%อง
กับสภาพแวดล%อมทางกายภาพของ 
ประเทศ คือ อาคารและเมือง ให%มี
สภาพแวดล%อมท่ีเหมาะสม เพ่ือเอ้ือตFอ
การมีสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร+ด%านการ
สร%างโอกาสความเสมอ
ภาคและเทFาเทียมกันทาง
สังคม 

4.1.3 กระจายการถือครองท่ีดินและ
การเข%าถึงทรัพยากร 
 
 
 
4.2.1 พัฒนาศูนย+กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยี ใน
ภูมิภาค 
 
4.2.3 จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือตFอการสร%าง
ชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

การปรับปรุง กฎระเบียบท่ีเก่ียวข%อง
ในการใช%ประโยชน+ท่ีดิน 
สาธารณะเ พ่ือการประกอบอาชีพ
สําหรับประชาชนด%วย 
 
วางผังเมือง และพัฒนาเมือง เพ่ือ
กระจายความเจริญให%ท่ัวถึงในพ้ืนท่ี 
ตFางๆ ของประเทศ 
 
พัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและ
ผังเมืองระดับพ้ืนท่ี และการจัดสิ่ง
อํานวยความ 
สะดวกให%เปcนเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย 
สะดวกสําหรับคนทุกกลุFมอยFางท่ัวถึง
และเปcนมิตรตFอสิ่งแวดล%อม 
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ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปD ประเด็นยุทธศาสตร� แนวทางการดําเนินงาน 
5. ยุทธศาสตร+ด%านการ
สร%างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปcนมิตรกับ
สิ่งแวดล%อม 

5.1.3 อนุรักษ+และฟjkนฟูแมFน้ําลําคลอง
และแหลFงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ 
 
5.2.3 ฟjkนฟูชายหาดท่ีเปcนแหลFง
ทFองเท่ียว ชายฝgmงทะเลได%รับการปnองกัน
และแก%ไขท้ัง 
ระบบ 
 
 
5.4.1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการ
พัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษ+
ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ
นิเวศอยFางเปcนเอกภาพ 
 
5.5.1 พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุFมน้ําท้ัง
ระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด%านน้ําของ
ประเทศ 
 

การฟjkนฟูแมFน้ําลําคลอง และการ
ปnองกันการพังทลายของตลิ่ง 
 
ลดพ้ืนท่ีท่ีมีปgญหาการกัดเซาะชายฝgmง 
โดยใช%รูปแบบการปnองกันและแก%ไข
ปgญหาการกัดเซาะชายฝgmงท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการปnองกันการกัดเซาะชายฝgmง
ในบริเวณท่ียังไมFเกิดปgญหา 
 
จัดทําผังเมืองและชนบทตามเกณฑ+ 
มาตรฐานและองค+ประกอบของผัง
เมืองรวมด%านการใช%ประโยชน+ท่ีดิน 
คมนาคมขนสFง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  
 
จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ
ให%สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ําตามหลัก 
วิชาการให%อยูFในขอบเขตท่ีควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

6. ยุทธศาสตร+ด%านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ
ให%บริการสาธารณะตFาง ๆ ผFานการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต+ใช% 
 
 
 
 
 
 
6.2.1 ให%ยุทธศาสตร+ชา ติ เปcนกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
6.3.1 ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 
 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการข%อมูล
ท่ีมีความเชื่อมโยงระหวFางหนFวยงาน
และแหลFงข%อมูลตFางๆ นําไปสูFการ
วิเคราะห+การจัดการข%อมูลขนาดใหญF 
(Big Data) เพ่ือการพัฒนานโยบาย
และการให%บริการภาครัฐ มีการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต+ใช%ในการ
ให%บริการสาธารณะ 
 
เชื่อมโยงการทํางานของภาครัฐในทุก
ระดับให%มีเอกภาพ ระหวFางราชการ
บริหารสFวนกลาง สFวนภูมิภาคและ
สFวนท%องถ่ิน 
 
ปรับปรุงโครงสร%างองค+กรให%เหมาะสม
กับภารกิจ 
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ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปD ประเด็นยุทธศาสตร� แนวทางการดําเนินงาน 
6.3.3 สFงเสริมการกระจายอํานาจและ
สนับสนุนบทบาทชุมชนท%องถ่ินให%องค+กร
ปกครองสFวนท%องถ่ินเปcนหนFวยงานท่ีมี
สมรรถนะสูง 
 
6.4.1 องค+กรภาครัฐมีความยืดหยุFน
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
6.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให%ทันสมัย 

กํากับดูแล ให%ความรู% และเตรียมความ
พร%อมให%แกFองค+กรปกครองสFวน
ท%องถ่ินในการดําเนินการตามภารกิจ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
พัฒนาองค+กรให%มีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานเทียบได%กับ
มาตรฐานสากล มีความคลFองตัว ใน
การดําเนินงาน 
 
มุFงเน%นในการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข%อมูลขนาดใหญF ระบบการ 
ทํางานท่ีเปcนดิจิทัล มาใช%ในการ
บริหารและการตัดสินใจ 

 
1.2 แผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 

 
แผนแม�บทท่ี แผนย�อย แผนงาน/โครงการ 

1. ด%านความม่ันคง (1.1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
(1.2) การปnองกันและแก%ไขปgญหาท่ีมี
ผลกระทบตFอความม่ันคง 
 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
โครงการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต% 
โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนใต% 
(ปK 2563 แก%ไขชื่อเปcน โครงการ
ตําบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต%) 
โครงการกFอสร%างเข่ือนปnองกันตลิ่งริม
แมFน้ําชายแดนระหวFางประเทศ 

5. ด%านการทFองเท่ียว (5.6) การพัฒนาระบบนิเวศการ
ทFองเท่ียว 

โครงการพัฒนาเพ่ือการทFองเท่ียว 

6. พ้ืนท่ีและเมืองนFาอยูF
อัจฉริยะ 

(6.1) การพัฒนาเมืองนFาอยูFอัจฉริยะ 
 

โครงการวางและสนับสนุนด%านการผังเมือง 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
โครงการท่ีดินท่ีได%รับการจัดรูปเพ่ือ
พัฒนา 
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
โครงการภายใต%แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
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แผนแม�บทท่ี แผนย�อย แผนงาน/โครงการ 
  ผลผลิตการให%บริการด%านชFางและ

กํากับดูแลอาคาร 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (9.1) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 
(9.3) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

19. การบริหารจัดการน้ํา
ท้ังระบบ 

(19.1) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุFมน้ํา
ท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด%านน้ําของ
ประเทศ 

โครงการปnองกันน้ําทFวมพ้ืนท่ีชุมชน 
โครงการกFอสร%างเข่ือนปnองกันตลิ่งริม
แมFน้ําท่ัวประเทศ 
โครงการวางและจัดทําผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภัยลุFมน้ํา 

  
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปZาหมาย แผนงาน/โครงการ 
3. การสร%างความเข%มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขFงขัน
ได%อยFางยั่งยืน 

2.2 การสร%างความเข%มแข็งให%เศรษฐกิจ
รายสาขา เปnาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมี
รายได%จากการทFองเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีขีด
ความสามารถในการแขFงขันด%านการ
ทFองเท่ียวสูงข้ึน 

โครงการพัฒนาเพ่ือการทFองเท่ียว 

4. การเติบโตท่ีเปcนมิตร
กับสิ่งแวดล%อมเพ่ือการ
พัฒนาอยFางยั่งยืน 

เปnาหมายท่ี 2 การสร%างความม่ันคงด%าน
น้ําและบริหารทรัพยากรน้ําท้ังน้ําผิวดิน
และน้ําใต%ดินให%มีประสิทธิภาพ 

โครงการปnองกันน้ําทFวมพ้ืนท่ีชุมชน 
โครงการกFอสร%างเข่ือนปnองกันตลิ่งริม
แมFน้ําท่ัวประเทศ 
โครงการวางและจัดทําผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภัยลุFมน้ํา 
 

5. การเสริมสร%างความ
ม่ันคงแหFงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูFความม่ัง
ค่ังและยั่งยืน 

เปnาหมายท่ี 1 ปกปnองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย+ให%เปcนสถาบันหลักของ
ประเทศ 
เปnาหมายท่ี 3 ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต%มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สินมีโอกาสในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพท่ีสร%างรายได%เพ่ิมข้ึน 
เปnาหมายท่ี 6 แผนงานด%านความม่ันคงมี
การบูรณาการสอดคล%องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
โครงการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต% 
โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนใต% 
(ปK 2563 แก%ไขชื่อเปcน โครงการ
ตําบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต%) 
โครงการกFอสร%างเข่ือนปnองกันตลิ่งริม
แมFน้ําชายแดนระหวFางประเทศ 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปZาหมาย แผนงาน/โครงการ 
9. การพัฒนาภาค เมือง
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

เปnาหมายท่ี 2 เพ่ิมจํานวนเมือง
ศูนย+กลางของจังหวัดเปcนเมืองนFาอยูF
สําหรับคนทุกกลุFมในสังคม 

โครงการวางและสนับสนุนด%านการผังเมือง 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
โครงการท่ีดินท่ีได%รับการจัดรูปเพ่ือ
พัฒนา 
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
โครงการภายใต%แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
ผลผลิตการให%บริการด%านชFางและ
กํากับดูแลอาคาร 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
 ๒. ด�านเศรษฐกิจ (Economic Component: E) 
  จากการวิ เคราะห+ของสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ พบวFา สถานการณ+            
ด%านเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยพบวFาการรวมกลุFมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตFางๆ ของโลก จะมีมากข้ึน  
การย%ายศูนย+กลางอํานาจทางเศรษฐกิจมาท่ีเอเชีย การรวมกันเปcนประชาคมอาเซียนจะมีบทบาททางเศรษฐกิจ
มากข้ึนการแขFงขันทางการค%าและการลงทุนจะมีความรุนแรงมากข้ึนและถูกกระทบจากมาตรการด%านสังคม
และสิ่งแวดล%อมอยFางไมFเปcนธรรม โครงสร%างประชากรโลกท่ีมีผู%สูงอายุมากข้ึนสFงผลให%เกิดการเคลื่อนย%าย
แรงงานข%ามชาติ ใช%เทคโนโลยีในการผลิตสินค%าสะอาดเปcนมิตรกับสิ่งแวดล%อม พร%อมการเปลี่ยนรูปแบบ      
การบริโภคและการผลิตในทุกระดับ ขณะท่ีความต%องการอาหารและพลังงานมีแนวโน%มเพ่ิมข้ึนภายใต%ข%อจํากัด
ด%านพ้ืนท่ีและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศสFงผลให%ประเทศไทยต%องเตรียมความพร%อมในการรับมือกับ   
ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบโครงสร%างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบคมนาคม
ขนสFงและโลจิสติกส+ เพ่ือรองรับโอกาสจากการขยายตัวทางด%านเศรษฐกิจของโลกอยFางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ด�านสังคม (Social Component : S) 
  จากการวิเคราะห+ของสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ พบวFา สถานการณ+ด%านสังคม
ของประเทศไทย พบวFาประชากรในประเทศไทยมีปgญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ําในด%านของรายได% รวมถึง
โอกาสในการเข%าถึงทรัพยากรของระชากรด%วย ทําให%สัดสFวนรายได%ระหวFางกลุFมคนรวยร%อยละ ๑๐           
ของประชากร กับกลุFมคนจนร%อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตFางกันมาก เปcนสาเหตุนําไปสูFความขัดแย%ง
ในสังคม และเปcนอุปสรรคตFอการพัฒนาประเทศ และในระยะเวลา ๑๐ ปK พบวFา ประเทศไทยจะเข%าสูFสังคม
ผู%สูงอายุเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติคาดการณ+วFาประชากรไทยท่ีมีอายุ ๖๐ ปKข้ึนไป           
ในปK ๒๕๖๘ จะมีสัดสFวนเพ่ิมข้ึนร%อยละ ๒๐ ของประชากรไทยเทียบกับปK ๒๕๔๓ ท่ีมีสัดสFวนเพียงร%อยละ ๙.๔ 
 ๔. ด�านเทคโนโลยี (Technology Component : T) 
  ปgจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารมีการพัฒนาอยFางรวดเร็ว สFงผลให%เกิดการเปลี่ยนแปลง
อยFางรวดเร็วในด%านของระบบข%อมูลขFาวสารและการดําเนินงาน การเคลื่อนย%ายทรัพยากรตFางๆมีความสะดวก 
รวดเร็วมาก การแขFงขันสูงข้ึน สFงผลกระทบตFอการพัฒนาประเทศท่ีจะต%องมีการปรับตัว รับมือให%ทันกับ     
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยFางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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๓.1.๒ การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
 การวิเคราะห+สภาพแวดล%อมภายในของภารกิจ (Internal Environment Analysis) โดยใช%
เครื่องมือ McKinsey’s 7S Framework ในมิติของกลยุทธ+ (Strategy) โครงสร%างองค+กร (Structure) ระบบ
การปฏิบัติการ (System) บุคลากร/ทีมงาน (Staff) ทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style) คFานิยมรFวม (Share Value) ซ่ึงจากการวิเคราะห+พบวFา กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอํานาจหน%าท่ี    
ในการวางผังเมือง พัฒนาเมือง การอาคารและการบริการด%านชFาง ซ่ึงมีความพร%อมท้ังในด%านของโครงสร%าง
องค+กรและบุคลากรปฏิบัติงานในสFวนภูมิภาคครบท้ัง ๗๗ จังหวัด ในขณะเดียวกันบุคลากรของกรมโยธาธิการ    
และผังเมืองจะต%องได%รับการสนับสนุนและพัฒนาในด%านขององค+ความรู%ตFางๆ ท่ีใช%ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให%มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญในการพัฒนางาน รวมท้ังกรมโยธาธิการและผังเมืองจะต%องพัฒนางานในระบบ     
การบริหารจัดการให%มีความคลFองตัวในการดําเนินงาน โดยสFงเสริมให%มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต+ใช%ใน
ระบบปฏิบัติการดําเนินงานของกรมให%ทันสมัยและทันตFอสถานการณ+ท่ีเปลี่ยนแปลงอยFางรวดเร็ว 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได%นําผลการวิเคราะห+สภาพแวดล%อมของภารกิจเฉพาะด%านผังเมือง 
(Environment Analysis) ท่ีจําแนกตามจุดยืนยุทธศาสตร+และมาเขียนสรุปเปcนผลการวิเคราะห+ SWOT 
Analysis ดังนี้ 
1. ผังเมืองทุกระดับเปcนกรอบชี้นําในการพัฒนาประเทศ 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
S๑: เปcนองค+กรหลักท่ีมีหนFวยงานในการวางและจัดทําผังเมืองท่ัวประเทศท้ังในระดับสFวนกลาง

และสFวนภูมิภาค 
S๒: มีคณะกรรมการผังเมืองแหFงชาติ 

จุดอFอน (Weaknesses: W) 
W1: กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองมีข้ันตอนมาก 
W2: ผังเมืองท่ีบังคับใช%ยังไมFสอดคล%องกับสภาพการณ+ท่ีเปลี่ยนแปลง 
W3: ขาดการบูรณาการในการนําผังเมืองไปพัฒนาอยFางเปcนรูปธรรม 
W4: ผังเมืองขาดการเผยแพรFและประชาสัมพันธ+เชิงรุก 
W5: บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานด%านผังเมือง 
W6: การบังคับใช%กฎหมายผังเมืองไมFมีประสิทธิภาพ 
W7: ระบบฐานข%อมูลด%านการผังเมืองไมFทันสมัย 

โอกาส (Opportunities: O) 
O1: รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๘๕) รองรับ 
O๒: มีพรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 
O๓: มี มติ ครม. ให%กรมฯ ดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 
O๔: การรวมกลุFมความรFวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
O๕: นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองให%ก%าวหน%า 
O๖: มี MOU กับสถาบันการศึกษาท่ีสาขาด%านการผังเมือง 
O๗: การแก%ปgญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีผลกระทบตFอกายภาพของเมืองอยFางรุนแรง 
 และไมFสามารถคาดการณ+ได%ลFวงหน%า 
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อุปสรรค (Threats: T) 
T1: ประชาชนไมFเห็นความสําคัญกับการผังเมืองมองวFาการผังเมืองเปcนการลิดรอนสิทธิ 
T2: การเมืองเข%ามามีสFวนในกระบวนการวางและจัดทําผัง 
T3: หนFวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไมFเห็นประโยชน+และพัฒนาตามการผังเมือง 
T4: เครือขFายผังเมืองไมFเข%มแข็ง 
T5: การแทรกแซงจากกลุFมนายทุน จากชFองวFางของกฎหมายผังเมือง 
 

2. การพัฒนาและปรับปรุงเมืองให%มีศักยภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
จุดแข็ง (Strengths: S) 

S1: มีหนFวยงานในการพัฒนาเมืองท้ังในระดับสFวนกลางและสFวนภูมิภาค 
S2: มีกฎกระทรวงแบFงสFวนราชการให%กรมฯ มีหน%าท่ีพัฒนาตามผังเมือง 
S3: กรมฯมีผังเมืองท่ีจะต%องพัฒนาให%เปcนรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเมือง 
S4: มีพ.ร.บ.จัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนา พ.ศ.2547 
S5: มีหนFวยงานบูรณะและบํารุงรักษาโครงสร%างพ้ืนฐานของเมือง 

จุดอFอน (Weaknesses: W) 
W1: บุคลากรไมFเพียงพอและขาดทักษะความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเมือง 
W2: การบังคับใช%กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาไมFมีประสิทธิภาพ 
W3: บุคลากรด%านการพัฒนาเมือง ขาดทักษะในการใช%เทคโนโลยีในการพัฒนา 
W4: ขาดการบูรณาการด%านการการผังเมืองและพัฒนาเมือง 
W5: ขาดการเผยแพรFและประชาสัมพันธ+ข%อมูลด%านการพัฒนาเมือง 

โอกาส (Opportunities: O) 
O1: มีมติ ครม. ให%กรมฯ พัฒนาพ้ืนท่ีตามนโยบายรัฐบาล 
O2: นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
O3: มีเมืองท่ีมีศักยภาพ เชFน เมืองทFองเท่ียวและเมืองชายแดน ท่ีจะต%องพัฒนา 
O4: กรอบความรFวมมือในการพัฒนาด%านคมนาคมขนสFงและโลจิสติกส+ในภูมิภาคอาเซียน 
O5: มีเทคโนโลยีใหมFๆ สําหรับใช%ในการพัฒนาเมือง 
O6: การแก%ปgญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการสูญเสียดินแดนท่ีสFงผลกระทบตFอเมืองอยFาง

รุนแรงและไมFสามารถคาดการณ+ได%ลFวงหน%า 
อุปสรรค (Threats: T) 

T1: ข%อจํากัดจากฤดูกาล ท่ีไมFสามารถพัฒนาได%ตลอดท้ังปK 
T2: ประชาชนขาดการมีสFวนรFวมในการพัฒนาเมือง 
T3: ปgญหาแทรกแซงทางการเมืองตFอการพัฒนาพ้ืนท่ี 
T4: ประชาชนไมFเข%าใจบทบาทของกรมฯ ด%านการพัฒนาเมือง 
T5: การแทรกแซงจากกลุFมนายทุน จากชFองวFางของกฎหมายผังเมือง 
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3. การกํากับ ดูแลและตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาคาร 
จุดแข็ง (Strengths: S) 

S1: เปcนหนFวยงานหลักในการกํากับดูแลตรวจสอบควบคุมอาคาร 
S2: มีหนFวยงานในการตรวจสอบอาคารท้ังในระดับสFวนกลางและสFวนภูมิภาค 
S3: มีกฎหมายด%านอาคารและการใช%ประโยชน+ท่ีดินรองรับ 
S4: มีฐานข%อมูลด%านการอาคาร 
S5: มีศูนย+ทดสอบด%านการกFอสร%างอาคาร และเครื่องมือตรวจสอบอาคารท่ีทันสมัย 
S6: มีมาตรฐานด%านการอาคารท่ีได%รับการยอมรับจากหนFวยงานอ่ืน 

จุดอFอน (Weaknesses: W) 
W1: กฎหมายด%านการอาคารไมFทันตFอสถานการณ+ท่ีเปลี่ยนแปลง 
W2: ขาดคูFมือมาตรฐานด%านการกํากับดูแลและตรวจสอบควบคุมอาคาร 
W3: บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด%านการอาคารไมFเพียงพอ 
W4: ขาดการวิจัยข%อมูลเพ่ือการพัฒนางานด%านการอาคาร 
W5: บุคลากรขาดการใช%งานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
W6: ขาดการบูรณาการข%อมูลด%านการอาคาร 
W7: ผังเมืองขาดการเผยแพรFและประชาสัมพันธ+เชิงรุก 

โอกาส (Opportunities: O) 
O1: นโยบายของรัฐบาลให%อํานาจหนFวยงานในการตรวจสอบการใช%กฎหมายของ อปท. 
O2: กฎหมายให%อํานาจกรมฯ ในการตรวจสอบอาคารภาครัฐ 
O3: มติ ครม. ให%อํานาจกรมฯ ในการออกแบบ กFอสร%าง และควบคุมงานด%านอาคาร 
O4: การรFวมกลุFมความรFวมมือทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง 
O5: การพัฒนาของเทคโนโลยีในการพัฒนาฐานข%อมูลให%ถูกต%องและทันสมัย 

อุปสรรค (Threats: T) 
T1: อปท. ไมFให%ความสําคัญและไมFเข%าใจเจตนารมณ+ของกฎหมายด%านการอาคาร 
T2: หนFวยงานท่ีเก่ียวข%องไมFให%ความสําคัญในการซFอมแซมบํารุงรักษาอาคารให%มีความปลอดภัย 
T3: ภาคเอกชนไมFให%ความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายด%านการอาคาร 
 

4. การพัฒนาอาคารสร%างสรรค+ให%มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงานเปcนมิตรตFอสิ่งแวดล%อม รองรับภัยพิบัติ
และมีอัตลักษณ+ 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
S1: เปcนหนFวยงานหลักในการออกแบบด%านสถาปgตยกรรมและวิศวกรรม 
S2: มีหนFวยงานในการออกแบบด%านสถาปgตยกรรมและวิศวกรรมท้ังในระดับสFวนกลางและสFวน

ภูมิภาค 
S3: กฎกระทรวงแบFงสFวนราชการกําหนดให%กรมฯ มีบทบาทอํานาจหน%าท่ีในการออกแบบอาคาร

ภาครัฐท่ัวประเทศ 
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จุดอFอน (Weaknesses: W) 
W1: มาตรฐานด%านการออกแบบกFอสร%างอาคารยังไมFได%รับการพัฒนาเพ่ือรองรับอาคาร  

สร%างสรรค+ 
W2: บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด%านการออกแบบกFอสร%างอาคารสร%างสรรค+ไมFเพียงพอ 
W3: ขาดการวิจัยข%อมูลเพ่ือการพัฒนาอาคารสร%างสรรค+ 
W4: ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือปฏิบัติงานด%านอาคารสร%างสรรค+ 
W5: การบูรณาการด%านข%อมูลอาคารสร%างสรรค+ขาดประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities: O) 
O1: กระแสการพัฒนาของโลกให%ความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน อนุรักษ+สิ่งแวดล%อมและ

สFงเสริมอัตลักษณ+ 
O2: โอกาสจากการพัฒนาเทคโนโลยีด%านการออกแบบกFอสร%างท่ีทันสมัย 
O3: มาตรการทางผังเมืองสFงเสริมและความสําคัญอาคารสร%างสรรค+ 
O4: ชFองทางการประชาสัมพันธ+มีความหลากหลายมากข้ึน 
O5: งานราชพิธีและรัฐพิธี เปcนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอาคารสร%างสรรค+ 

อุปสรรค (Threats: T) 
T1: หนFวยงานภาครัฐและเอกชนยังไมFให%ความสําคัญกับอาคารสร%างสรรค+ 
T2: ไมFสามารถคาดการณ+ความต%องการของหนFวยงานท่ีมาขอรับการบริการได% 
T3: ขาดความรFวมมือและเชื่อม่ันจากหนFวยงานภาครัฐ 
T4: ภาคเอกชนมีความคลFองตัวในการดําเนินงานด%านการออกแบบและกFอสร%างอาคารอยFาง

สร%างสรรค+ 
 

5. การพัฒนาฐานข%อมูลให%มีประสิทธิภาพโดยใช%เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
จุดแข็ง (Strengths: S) 

S1: มีฐานข%อมูล GIS สําหรับการวางและจัดทําผังครอบคลุมท่ัวประเทศ 
S2: มีภารกิจด%านการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคารท่ีจะต%องใช%ฐานข%อมูลท่ีถูกต%อง

ครบถ%วน 
จุดอFอน (Weaknesses: W) 

W1: ขาดการบูรณาการข%อมูลกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข%อง 
W2: การจัดเก็บข%อมูลยังไมFครบถ%วนไมFเปcนสถิติและไมFสามารถนําไปประยุกต+ใช%ได%อยFางมี

ประสิทธิภาพ 
W3: การใช%งานเทคโนโลยีของบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพ 
W4: ฐานข%อมูลท่ีมีอยูFอยFางขาดการพัฒนาให%ทันเปcนปgจจุบัน 
W5: ไมFมีระบบมาตรฐานข%อมูล 
W6: ขาดการเผยแพรFและประชาสัมพันธ+ข%อมูลเชิงรุก 
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โอกาส (Opportunities: O) 
O1: คณะกรรมการนโยบาย GISแหFงชาติมอบหมายให%กรมฯ เปcนเจ%าภาพหลักด%านแผนท่ีอาคาร 
O2: มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการพัฒนาข%อมูลท่ีสะดวกและทันสมัย 
O3: กระแสของสังคมในการใช%เทคโนโลยีในการติดตFอสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน 

อุปสรรค (Threats: T) 
T1: ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบฐานข%อมูลให%ทันตFอกระแสโลกาภิวัตน+ 
 

6. การเสริมสร%างภาคีเครือขFายให%เกิดความรFวมมือในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุFมจังหวัดและระหวFางประเทศ 
จุดแข็ง (Strengths: S) 

S1: มีบุคลากรปฏิบัติงานท้ังในสFวนกลางและสFวนภูมิภาค 
S2: มีการสร%างภาคีเครือขFายด%านการผังเมือง 
S3: ภารกิจด%านการผังเมือง การพัฒนาเมืองความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร%างสรรค+ของ

กรมฯเก่ียวข%องกับภาครัฐและเอกชน 
จุดอFอน (Weaknesses: W) 

W1: ขาดการสFงเสริมความรFวมมือในการดําเนินงาน 
W2: ขาดการบูรณาการด%านการประชาสัมพันธ+ 
W3: บุคลากรขาดทักษะในการสร%างเครือขFาย 
W4: ขาดกระบวนการและวิธีการสร%างเครือขFายท่ีมีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities: O) 
O1: นโยบายรัฐบาลสFงเสริมการมีสFวนรFวมภาคประชาชนมากข้ึน 
O2. การพัฒนาเทคโนโลยีใหมFๆ ด%านการสื่อสารและประชาสัมพันธ+ 
O3. ความต่ืนตัวของภาคสFวนตFางๆ ในการรวมตัวเข%าสูFประชาคมอาเซียน 
O4: ประชาชนมีความรู%และให%ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองมากข้ึน 
O5: มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)และคณะกรรมการบริหารงานกลุFม

จังหวัดแบบบูรณาการ (กบก.) 
อุปสรรค (Threats: T) 

T1: ขาดการมีสFวนรFวมจากทุกภาคสFวน 
T2: การแทรกแซงเครือขFายของกลุFมนายทุน 
T3: กลุFมผู%เสียประโยชน+ กลุFมนายทุนและองค+กรอิสระมีความคิดเห็นท่ีขัดแย%งกับองค+กร 
 

7. การพัฒนาองค+กรให%มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจ 
จุดแข็ง (Strengths: S) 

S1: มีกระบวนการทํางานท่ีครบทุกมิติในการพัฒนาเมืองด%านกายภาพให%เปcนรูปธรรม 
S2: มีหนFวยงานในการปฏิบัติงานท้ังในสFวนกลางและสFวนภูมิภาค 
S3: เปcนหนFวยงานหลักในการออกกฎหมายด%านการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคาร 
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จุดอFอน (Weaknesses: W) 
W1: องค+กรมีบุคลากรปฏิบัติงานท่ีหลากหลายและมีองค+ความรู%ท่ีไมFเทFาเทียมกันทําให%การพัฒนา

ไมFบรรลุตามเปnาหมายท่ีตั้งไว% 
W2: การพัฒนาบุคลากรยังไมFมีประสิทธิภาพ และไมFทันตFอสถานการณ+การเปลี่ยนแปลง 
W3: ระยะเวลาและข้ันตอนในการดําเนินงานตามภารกิจของกรมฯ ลFาช%า 
W4: กฎหมายขององค+กรมีการบังคับใช%ไมFมีประสิทธิภาพ 
W5: ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
W6: องค+กรยังยึดวัฒนธรรมและคFานิยมเดิมๆ ท่ีขาดประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities: O) 
O1: ยุทธศาสตร+ประเทศเน%นการพัฒนากระบวนการภายในองค+กร 
O2: สถาบันการศึกษาตFางๆ ผลิตบุคลากรท่ีเก่ียวข%องกับภารกิจขององค+กรมากข้ึน 
O3: กระแสการพัฒนาของโลกสอดคล%องกับบทบาทขององค+กรมากข้ึน 
O4: มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
O6: สังคมภายนอกต%องการให%องค+กรภาครัฐปรับปรุงและเรFงพัฒนาให%ดีข้ึน 
O7: โอกาสจากการรวมกลุFมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อุปสรรค (Threats: T) 
T1: มีหนFวยงานคูFแขFงมากข้ึน 
T2: การแทรกแซงจากผู%มีอํานาจทางการเมืองตFอโครงสร%างองค+กรและการบริหารจัดการ 
T3: หนFวยงานภายนอกมีผลตอบแทนท่ีสูงกวFาองค+กร 
T4: ขาดการมีสFวนรFวมและการสร%างเครือขFายท่ีมีประสิทธิภาพ 
T5: ประชาชนไมFตระหนักถึงผลประโยชน+สFวนรวมท่ีจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเมืองในอนาคต 
T6: ความยุFงยากของกระบวนการออกกฎหมายท่ีต%องผFานการเห็นชอบจากหนFวยงานภายนอก 
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การกําหนดกลยุทธ�ในการดําเนินงาน  
 
   จากข%อมูลท่ีได%จากการวิเคราะห+ SWOT จุดแข็ง จุดอFอน โอกาส และอุปสรรคของแตFละ
จุดยืนทางยุทธศาสตร+ (Strategy Positioning : SP) มาวิเคราะห+ความสัมพันธ+ในรูปแบบของ TOWS Matrix 
โดยสามารถกําหนดกลยุทธ+การดําเนินงาน จําแนกตามแตFละจุดยืนยุทธศาสตร+ ดังนี้ 
1. ผังเมืองทุกระดับเปcนกรอบชี้นําในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ+เชิงรุก : SO 
 SO1: กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศด%านกายภาพด%วยการวางผังเมือง 
 SO2: ผลักดันให%ผังเมืองทุกระดับนําไปสูFการปฏิบัติอยFางเปcนรูปธรรม  
 SO3: บูรณาการงานผังเมืองกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข%อง  
กลยุทธ+เชิงปnองกัน : ST 
 ST1: สร%างเครือขFายให%เห็นความสําคัญของผังเมืองโดยการให%ข%อมูลด%านการผังเมืองท่ีถูกต%อง  
 ST2: ประชาสัมพันธ+งานด%านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง  
กลยุทธ+เชิงแก%ไข : WO 
 WO1: พัฒนากฎหมายผังเมือง 
 WO2: พัฒนาระบบฐานข%อมูลด%านการผังเมือง  
 WO3: บูรณาการการทํางานด%านผังเมืองกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข%อง 
 

2. การพัฒนาและปรับปรุงเมืองให%มีศักยภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
กลยุทธ+เชิงรุก : SO 
 SO1: ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง  
 SO2: พัฒนาเมืองให%สอดคล%องกับศักยภาพของเมือง  
กลยุทธ+เชิงปnองกัน : ST 
 ST1: พัฒนาเครือขFายให%ข%อมูลท่ีถูกต%องเก่ียวกับการพัฒนาเมือง  
 ST2: ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให%สอดคล%องกับแผนงาน  
กลยุทธ+เชิงแก%ไข : WO 
 WO1: บูรณาการข%อมูลการพัฒนาเมืองกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข%อง  
 WO2: เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรให%มีประสิทธิภาพ  
 

3. การกํากับ ดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 
กลยุทธ+เชิงรุก : SO 
 SO1: ให%กํากับดูแลการบังคับใช%กฎหมายให%เปcนไปตามเจตนารมณ+ของกฎหมาย  

SO2: เพ่ิมบทบาทกรมฯ ให%สามารถซFอมแซม บํารุงรักษาอาคารภาครัฐท่ีไมFมีความปลอดภัย 
 SO3: การกําหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและผลิตภัณฑ+ท่ีใช%ในอาคาร 
 
 
 
 

3.2 
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กลยุทธ+เชิงปnองกัน : ST 
 ST1: สFงเสริมสนับสนุนให%หนFวยงานภาครัฐและเจ%าของอาคารตระหนักถึงระบบความ

ปลอดภัยในอาคาร  
 ST2: สFงเสริมให%เจ%าของอาคารใช%วัสดุกFอสร%างท่ีหลากหลายและได%มาตรฐาน  
กลยุทธ+เชิงแก%ไข : WO 
 WO1: ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอาคาร  
 WO2: พัฒนาระบบฐานข%อมูลอาคารโดยใช%เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
 WO3: เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรให%มีศักยภาพในด%านการอาคาร  
 WO4: เผยแพรFและประชาสัมพันธ+งานอาคาร  
 

๔. การพัฒนาอาคารสร%างสรรค+ให%มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงานเปcนมิตรตFอสิ่งแวดล%อม รองรับภัยพิบัติ 
และมีอัตลักษณ+ 

กลยุทธ+เชิงรุก : SO 
 SO1: สFงเสริมสนับสนุนให%ทุกภาคสFวนเห็นประโยชน+จากอาคารสร%างสรรค+  
 SO2: พัฒนาการออกแบบอาคารท่ีสร%างสรรค+  
 SO3: สนับสนุนให%มีการกFอสร%างตามแบบอาคารสร%างสรรค+  
กลยุทธ+เชิงปnองกัน : ST 
 ST1: สFงเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ+ให%หนFวยงานภาครัฐ เห็นคุณประโยชน+ของอาคาร

สร%างสรรค+  
 ST2: บูรณาการข%อมูลด%านอาคารเก่ียวกับการออกแบบกFอสร%างกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข%อง  
กลยุทธ+เชิงแก%ไข : WO 
 WO1: จัดทําคูFมือมาตรฐานงานด%านชFางในด%านอาคารสร%างสรรค+  
 WO2: เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพในด%านชFาง และด%านอาคารสร%างสรรค+  
 WO3: สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการออกแบบและพัฒนาอาคาร

สร%างสรรค+  
 

๕. การพัฒนาฐานข%อมูลให%มีประสิทธิภาพโดยใช%เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
กลยุทธ+เชิงรุก : SO 
 SO1: พัฒนาระบบฐานข%อมูลให%มีประสิทธิภาพโดยใช%เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
กลยุทธ+เชิงแก%ไข : WO 
 WO1: บูรณาการการจัดเก็บข%อมูลกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข%อง  
 WO2: สนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให%กับบุคลากร  

WO3: ประชาสัมพันธ+และสFงเสริมให%ทุกภาคสFวนนําระบบฐานข%อมูลท่ีถูกต%องไปใช%ใน   
  กระบวนการดําเนินงาน 
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๖. การเสริมสร%างภาคีเครือขFายให%เกิดความรFวมมือในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุFมจังหวัดและระหวFางประเทศ 
กลยุทธ+เชิงรุก : SO 
 SO1: วางแผนการดําเนินงานรFวมกับเครือขFาย  
 SO2: สร%างเครือขFายด%านผังเมือง พัฒนาเมืองความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร%างสรรค+  
กลยุทธ+เชิงปnองกัน : ST 
 ST1: พัฒนาเครือขFายให%มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ+เชิงแก%ไข : WO 
 WO1: พัฒนากระบวนการและบูรณาการการทํางานรFวมกับเครือขFาย  
 

๗. การพัฒนาองค+กรให%มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจ 
กลยุทธ+เชิงรุก : SO 
 SO1: กําหนดทิศทางการพัฒนาองค+กรให%สอดคล%องและเปcนไปตามเปnาประสงค+ของภารกิจ 
 กลยุทธ+เชิงปnองกัน : ST 
 ST1: ประชาสัมพันธ+ภาพลักษณ+ขององค+กร  
 ST2: ปรับปรุงกฎหมายขององค+กร  
กลยุทธ+เชิงแก%ไข : WO 
 WO1: เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรในองค+กรให%มีประสิทธิภาพ  
 WO2: สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการดําเนินงานให%แกFบุคลากรอยFางท่ัวถึง  
 WO3: พัฒนากระบวนการดําเนินงานและข้ันตอนการให%บริการให%มีประสิทธิภาพ  
 

 จากกําหนดกลยุทธ+ในการดําเนินงานดังกลFาว กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถนําไป
ประยุกต+ใช%หรือเปcนเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดําเนินงานได%อยFางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะต%องมีการสFงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการดําเนินงาน และ
พัฒนากฎหมายเพ่ือให%รองรับและทันตFอสถานการณ+ท่ีเปลี่ยนแปลงไป พร%อมกับนําข%อมูลท่ีได%จากการวิเคราะห+
ไปวางแผนงาน/โครงการในการพัฒนาประเทศ พร%อมขอรับการสนับสนุนในด%านของงบประมาณในการพัฒนา
ประเทศตFอไป 
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SP๑ : ผังเมืองทุกระดับเป�นกรอบชี้นําใน
การพัฒนาประเทศ 
(Urban Planning)

S๑: มี พ.ร.บ.การผังเมือง W๑: กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองมี
ขั้นตอนมาก

O๑: รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๐) รองรับ T๑: ประชาชนไม:เห็นความสําคัญกับการผัง
เมือง มองว:าการผังเมืองเป�นการลิดรอน
สิทธิ

S๒: เป�นองคAกรหลักที่มีหน:วยงานในการวาง
และจัดทําผังเมืองทั่วประเทศ ทั้งในระดับ
ส:วนกลางและส:วนภูมิภาค

W๒: ผังเมืองที่บังคับใชEยังไม:สอดคลEองกับ
สภาพการณAที่เปลี่ยนแปลง

O๒: มี มติ ครม. ใหEกรมฯ ดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมือง

T๒: การเมืองเขEามามีส:วนในกระบวนการ
วางและจัดทําผัง

S๓: มีคณะกรรมการผังเมืองแห:งชาติ W๓: ขาดการบูรณาการในการนําผังเมืองไป
พัฒนาอย:างเป�นรูปธรรม

O๓: การรวมกลุ:มความร:วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

T๓: หน:วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม:
เห็นประโยชนAและพัฒนาตามการผังเมือง

 W๔: ผังเมืองขาดการเผยแพร:และ
ประชาสัมพันธAเชิงรุก

O๔: นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองใหE
กEาวหนEา

T๔: เครือข:ายผังเมืองไม:เขEมแข็ง

W๕: บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินงานดEานผังเมือง

O๕: มี MOU กับสถาบันการศึกษาที่สาขา
ดEานการผังเมือง

T๕: การแทรกแซงจากกลุ:มนายทุน จาก
ช:องว:างของกฎหมายผังเมือง

W๖: การบังคับใชEกฎหมายผังเมืองไม:มี
ประสิทธิภาพ

O๖: การแกEปSญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
ผลกระทบต:อกายภาพของเมืองอย:าง
รุนแรงและไม:สามารถคาดการณAไดEล:วงหนEา

W๗: ระบบฐานขEอมูลดEานการผังเมืองไม:
ทันสมัย

การประเมินศักยภาพของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 การวิเคราะห2สภาพแวดล3อม (SWOT Analysis)
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 S๑: มีหน:วยงานในการพัฒนาเมือง ทั้งใน
ระดับส:วนกลางและส:วนภูมิภาค

W๑: บุคลากรไม:เพียงพอและขาดทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเมือง

O๑. มีมติ ครม. ใหEกรมฯ พัฒนาพื้นที่ตาม
นโยบายรัฐบาล

T๑: ขEอจํากัดจากฤดูกาล ที่ไม:สามารถ
พัฒนาไดEตลอดทั้งปV

S๒: มีกฎกระทรวงแบ:งส:วนราชการใหEกรมฯ
 มีหนEาที่พัฒนาตามผังเมือง

W๒:  การบังคับใชEกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อ
การพัฒนาไม:มีประสิทธิภาพ

O๒. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ

T๒: ประชาชนขาดการมีส:วนร:วมในการ
พัฒนาเมือง

S๓: กรมฯ มีผังเมืองที่จะตEองพัฒนาใหEเป�น
รูปธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมือง

W๓: บุคลากรดEานการพัฒนาเมือง ขาด
ทักษะในการใชEเทคโนโลยีในการพัฒนา

O๓. มีเมืองที่มีศักยภาพ เช:น เมือง
ท:องเที่ยวและเมืองชายแดน ที่จะตEองพัฒนา

T๓: ปSญหาแทรกแซงทางการเมืองต:อการ
พัฒนาพื้นที่

S๔: มี พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา พ.ศ.
๒๕๔๗

W๔: ขาดการบูรณาการดEานการการผังเมือง
และพัฒนาเมือง

O๔. กรอบความร:วมมือในการพัฒนาดEาน
คมนาคมขนส:งและโลจิสติกสAในภูมิภาค
อาเซียน

T๔: ประชาชนไม:เขEาใจบทบาทของกรมฯ 
ดEานการพัฒนาเมือง

S๕: มีหน:วยงานบูรณะและบํารุงรักษา
โครงสรEางพื้นฐานของเมือง

 W๕: ขาดการเผยแพร:และประชาสัมพันธA
ขEอมูลดEานการพัฒนาเมือง

O๕. มีเทคโนโลยีใหม:ๆ สําหรับใชEในการ
พัฒนาเมือง

T๕: การแทรกแซงจากกลุ:มนายทุน จาก
ช:องว:างของกฎหมายผังเมือง

O๖: การแกEปSญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการสูญเสียดินแดนที่ส:งผลกระทบต:อ
เมืองอย:างรุนแรงและไม:สามารถคาดการณA
ไดEล:วงหนEา

SP๒ : การพัฒนาและปรับปรุงเมืองใหEมี
ประสิทธิภาพ 
(Development & Implement to 
Potential City)
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SP๓ : การกํากับดูแลและตรวจสอบ
ความปลอดภัยในอาคาร 
(Safety System in the Building)

S๑: เป�นหน:วยงานหลักในการกํากับดูแล
ตรวจสอบควบคุมอาคาร

W๑: กฎหมายดEานการอาคารไม:ทันต:อ
สถานการณAที่เปลี่ยนแปลง

O๑: นโยบายของรัฐบาลใหEอํานาจ
หน:วยงานในการตรวจสอบการใชEกฎหมาย
ของ อปท.

T๑: อปท. ไม:ใหEความสําคัญและไม:เขEาใจ
เจตนารมยAของกฎหมายดEานการอาคาร

 S๒: มีหน:วยงานในการตรวจสอบอาคาร ทั้ง
ในระดับส:วนกลางและส:วนภูมิภาค

W๒: ขาดคู:มือมาตรฐานดEานการกํากับดูแล
และตรวจสอบควบคุมอาคาร

O๒: กฎหมายใหEอํานาจกรมฯ ในการ
ตรวจสอบอาคารภาครัฐ

T๒: หน:วยงานที่เกี่ยวขEองไม:ใหEความสําคัญ
ในการซ:อมแซมบํารุงรักษาอาคารใหEมี
ความปลอดภัย

S๓: มีกฎหมายดEานอาคารและการใชE
ประโยชนAที่ดินรองรับ

W๓: บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดEานการ
อาคารไม:เพียงพอ

O๓: มติ ครม. ใหEอํานาจกรมฯ ในการ
ออกแบบ ก:อสรEาง และควบคุมงานดEาน
อาคาร

T๓: ภาคเอกชนไม:ใหEความสําคัญในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายดEานการอาคาร

S๔: มีฐานขEอมูลดEานการอาคาร W๔: ขาดการวิจัยขEอมูลเพื่อการพัฒนางาน
ดEานการอาคาร

O๔: การร:วมกลุ:มความร:วมมือทาง
เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง

S๕: มีศูนยAทดสอบดEานการก:อสรEางอาคาร 
และเครื่องมือตรวจสอบอาคารที่ทันสมัย

W๕: บุคลากรขาดการใชEงานเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

O๕: การพัฒนาของเทคโนโลยีในการ
พัฒนาฐานขEอมูลใหEถูกตEองและทันสมัย

S๖: มีมาตรฐานดEานการอาคารที่ไดEรับการ
ยอมรับจากหน:วยงานอื่น

W๖: ขาดการบูรณาการขEอมูลดEานการอาคาร

 W๗: ผังเมืองขาดการเผยแพร:และ
ประชาสัมพันธAเชิงรุก
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สรุปจุดยืนของการพัฒนา Strengths Weaknesses Opportunities Threats
SP๔ การพัฒนาอาคารสรEางสรรคA(Creative
 Building Development)

S๑: เป�นหน:วยงานหลักในการออกแบบดEาน
สถาปSตยกรรมและวิศวกรรม

W๑: มาตรฐานดEานการออกแบบก:อสรEาง
อาคารอาคารยังไม:ไดEรับการพัฒนาเพื่อ
รองรับอาคารสรEางสรรคA

O๑: กระแสการพัฒนาของโลกใหE
ความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน 
อนุรักษAสิ่งแวดลEอม 
และส:งเสริมอัตลักษณA

T๑: หน:วยงานภาครัฐและเอกชนยังไม:ใหE
ความสําคัญกับอาคารสรEางสรรคA

 S๒: มีหน:วยงานในการออกแบบดEาน
สถาปSตยกรรมและวิศวกรรม ทั้งในระดับ
ส:วนกลางและส:วนภูมิภาค

W๒: บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดEานการ
ออกแบบก:อสรEางอาคารสรEางสรรคAไม:เพียงพอ

O๒: โอกาสจากการพัฒนาเทคโนโลยีดEาน
การออกแบบก:อสรEางที่ทันสมัย

T๒: ไม:สามารถคาดการณAความตEองการ
ของหน:วยงานที่มาขอรับการบริการไดE

S๓: กฎกระทรวงแบ:งส:วนราชการกําหนดใหE
กรมฯ มีบทบาท อํานาจหนEาที่ในการ
ออกแบบอาคารภาครัฐทั่วประเทศ

W๓: ขาดการวิจัยขEอมูลเพื่อการพัฒนา
อาคารสรEางสรรคA

O๓: มาตรการทางผังเมืองส:งเสริมและ
ความสําคัญอาคารสรEางสรรคA

T๓: ขาดความร:วมมือและเชื่อมั่นจาก
หน:วยงานภาครัฐ

W๔: ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อปฏิบัติงานดEานอาคารสรEางสรรคA

O๔: ช:องทางการประชาสัมพันธAมีความ
หลากหลายมากขึ้น

T๔: ภาคเอกชนมีความคล:องตัวในการ
ดําเนินงานดEานการออกแบบและก:อสรEาง
อาคารอย:างสรEางสรรคA

W๕: การบูรณาการดEานขEอมูลอาคาร
สรEางสรรคAขาดประสิทธิภาพ

O๕: งานราชพิธีและรัฐพิธี เป�นโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพอาคารสรEางสรรคA
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สรุปจุดยืนของการพัฒนา Strengths Weaknesses Opportunities Threats
SP๕ : การพัฒนาฐานขEอมูล 
(Database Development)

S๑: มีฐานขEอมูล GIS สําหรับการวางและ
จัดทําผังครอบคลุมทั่วประเทศ

W๑: ขาดการบูรณาการขEอมูลกับหน:วยงานที่
เกี่ยวขEอง

O๑: กรมฯ เป�นหน:วยงานหลักในการ
จัดทําแผนที่อาคาร

 T๑: ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบ
ฐานขEอมูลใหEทันต:อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

S๒: มีภารกิจดEานการผังเมือง การพัฒนา
เมืองและการอาคาร ที่จะตEองใชEฐานขEอมูลที่
ถูกตEองครบถEวน

W๒: การจัดเก็บขEอมูลยังไม:ครบถEวนไม:เป�น
สถิติ และไม:สามารถนําไปประยุกตAใชEไดE
อย:างมีประสิทธิภาพ

O๒: มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใน
การพัฒนาขEอมูลที่สะดวกและทันสมัย

W๓: การใชEงานเทคโนโลยีของบุคลากรยัง
ขาดประสิทธิภาพ

W๔: ฐานขEอมูลที่มีอยู:อย:างขาดการพัฒนา
ใหEทันเป�นปSจจุบัน

W๕: ไม:มีระบบมาตรฐานขEอมูล
W๖: ขาดการเผยแพร:และประชาสัมพันธA
ขEอมูลเชิงรุก

O๓: กระแสของสังคมในการใชEเทคโนโลยี
ในการติดต:อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
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สรุปจุดยืนของการพัฒนา Strengths Weaknesses Opportunities Threats
SP๖ : การสรEางเครือข:าย 
(Networking)

S๑: มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งในส:วนกลาง
และส:วนภูมิภาค

W๑: ขาดการส:งเสริมความร:วมมือในการ
ดําเนินงาน

O๑: นโยบายรัฐบาลส:งเสริมการมีส:วนร:วม
ภาคประชาชนมากขึ้น

T๑: ขาดการมีส:วนร:วมจากทุกภาคส:วน

S๒: มีการสรEางภาคีเครือข:ายดEานการผังเมือง W๒: ขาดการบูรณาการดEานการ
ประชาสัมพันธA

O๒. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม:ๆ ดEานการ
สื่อสารและประชาสัมพันธA

T๒: การแทรกแซงเครือข:ายของกลุ:ม
นายทุน

W๓: บุคลากรขาดทักษะในการสรEางเครือข:าย O๓. ความตื่นตัวของภาคส:วนต:างๆ ในการ
รวมตัวเขEาสู:ประชาคมอาเซียน

T๓: กลุ:มผูEเสียประโยชนA กลุ:มนายทุน และ
องคAกรอิสระมีความคิดเห็นที่ขัดแยEงกับ
องคAกร

W๔: ขาดกระบวนการและวิธีการสรEาง
เครือข:ายที่มีประสิทธิภาพ

O๔: ประชาชนมีความรูEและใหEความ 
สําคัญกับการพัฒนาเมืองมากขึ้น

O๕: มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.) 
และคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ:มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบก.)

S๓: ภารกิจดEานการผังเมือง การพัฒนาเมือง
 ความปลอดภัยในอาคารและอาคาร
สรEางสรรคAของกรมฯเกี่ยวขEองกับภาครัฐและ
เอกชน
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สรุปจุดยืนของการพัฒนา Strengths Weaknesses Opportunities Threats
SP๗ : การพัฒนาองคAกร  
(Internal Process Development)

O๑: ยุทธศาสตรAประเทศเนEนการพัฒนา
กระบวนการภายในองคAกร

T๑: มีหน:วยงานคู:แข:งมากขึ้น

O๒: สถาบันการศึกษาต:างๆ ผลิตบุคลากร
ที่เกี่ยวขEองกับภารกิจขององคAกรมากขึ้น

 T๒: การแทรกแซงจากผูEมีอํานาจทาง
การเมืองต:อโครงสรEางองคAกรและการ
บริหารจัดการ

S๒: มีหน:วยงานในการปฏิบัติงานทั้งใน
ส:วนกลางและส:วนภูมิภาค

W๒: การพัฒนาบุคลากรยังไม:มีประสิทธิภาพ
 และไม:ทันต:อสถานการณAการเปลี่ยนแปลง

O๔: กระแสการพัฒนาของโลกสอดคลEอง
กับบทบาทขององคAกร
มากขึ้น

T๓: หน:วยงานภายนอกมีผลตอบแทนที่สูง
กว:าองคAกร

W๓: ระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของกรมฯ ล:าชEา

O๕: มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย

T๔: ขาดการมีส:วนร:วมและการสรEาง
เครือข:ายที่มีประสิทธิภาพ

W๔: กฎหมายขององคAกรมีการบังคับใชEไม:มี
ประสิทธิภาพ

O๖: สังคมภายนอกตEองการใหEองคAกร
ภาครัฐปรับปรุงและเร:งพัฒนาใหEดีขึ้น

T๕: ประชาชนไม:ตระหนักถึงผลประโยชนA
ส:วนรวมที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเมืองใน
อนาคตW๕: ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย O๗: โอกาสจากการรวมกลุ:มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

W๖: องคAกรยังยึดวัฒนธรรมและค:านิยม
เดิมๆ ที่ขาดประสิทธิภาพ

S๓: เป�นหน:วยงานหลักในการออกกฎหมาย
ดEานการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการ
อาคาร

T๖: ความยุ:งยากของกระบวนการออก
กฎหมายที่ตEองผ:านการเห็นชอบจาก
หน:วยงานภายนอก

S๑: มีกระบวนการทํางานที่ครบทุกมิติใน
การพัฒนาเมืองดEานกายภาพใหEเป�นรูปธรรม

W๑: องคAกรมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่หลากหลายและมีองคAความรูE
ที่ไม:เท:าเทียมกัน ทําใหEการพัฒนา
ไม:บรรลุตามเปoาหมายที่ตั้งไวE
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ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดทิศทางการพัฒนา

ปSจจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดอ:อน (W)
(Internal Factors) S๑: มี พรบ.การผังเมือง W๑: กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองมีขั้นตอนมาก

S๒: เป�นองคAกรหลักท่ีมีหน:วยงานในการวางและจัดทําผังเมือง
ท่ัวประเทศ ท้ังในระดับส:วนกลางและส:วนภูมิภาค

W๒: ผังเมืองท่ีบังคับใชEยังไม:สอดคลEองกับสภาพการณAท่ี
เปลี่ยนแปลง

S๓: มีคณะกรรมการผังเมืองแห:งชาติ W๓: ขาดการบูรณาการในการนําผังเมืองไปพัฒนาอย:างเป�น
รูปธรรม

W๔: ผังเมืองขาดการเผยแพร:และประชาสัมพันธAเชิงรุก

W๕: บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานดEานผังเมือง

ปSจจัยภายนอก W๖: การบังคับใชEกฎหมายผังเมืองไม:มีประสิทธิภาพ

(External Factors ) W๗: ระบบฐานขEอมูลดEานการผังเมืองไม:ทันสมัย

โอกาส (O) กลยุทธA SO กลยุทธA WO
O๑: รัฐธรรมนูญ รองรับ SO๑: กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศดEานกายภาพดEวยการ

วางผังเมือง (O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖,S๑,S๒,S๓)
WO๑: พัฒนากฎหมายผังเมือง (O๑,O๒,O๔,W๑,W๒,W๓,W๔)

O๒: มี มติ ครม. ใหEกรมฯ ดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง SO๒: ผลักดันใหEผังเมืองทุกระดับนําไปสู:การปฏิบัติอย:างเป�น
รูปธรรม (O๔,S๒,S๓)

WO๒: พัฒนาระบบฐานขEอมูลดEานการผังเมือง (O๑,O๒,O๔,O
๖,W๗)

O๓: การรวมกลุ:มความร:วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน SO๓: บูรณาการงานผังเมือง กับหน:วยงานท่ีเก่ียวขEอง (O๒,O๓,
O๕,S๒,S๓)

WO๓: บูรณาการการทํางานดEานผังเมืองกับหน:วยงานท่ีเก่ียวขEอง
 (O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,W๓,W๕,W๖)

O๔: นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองใหEกEาวหนEา

O๕: มี MOU กับสถาบันการศึกษาท่ีสาขาดEานการผังเมือง

O๖: การแกEปSญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีผลกระทบต:อเมือง
อย:างรุนแรงและไม:สามารถคาดการณAไดEล:วงหนEา

อุปสรรค (T) กลยุทธA ST กลยุทธA WT
T๑: ประชาชนไม:เห็นความสําคัญกับการผังเมือง มองว:าการผัง
เมืองเป�นการลิดรอนสิทธิ

ST๑: สรEางเครือข:ายใหEเห็นความสําคัญของผังเมือง โดย
การใหEขEอมูลดEานการผังเมืองท่ีถูกตEอง (S๒,T๑,T๒,T๓,T
๔,T๕)

T๒: การเมืองเขEามามีส:วนในกระบวนการวางและจัดทําผัง ST๒: ประชาสัมพันธAงานดEานการผังเมืองและการพัฒนา
เมือง (S๑,S๒,T๑,T๒,T๓)

T๓: หน:วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม:เห็นประโยชนAและ
พัฒนาตามการผังเมือง

T๔: เครือข:ายผังเมืองไม:เขEมแข็ง

T๕: การแทรกแซงจากกลุ:มนายทุน จากช:องว:างของกฎหมายผัง
เมือง

TOWS Matrix : ภารกิจด3านการผังเมือง 

SP๑ : ผังเมืองทุกระดับเปFนกรอบช้ีนําในการพัฒนาประเทศ (Urban Planning)
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ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดทิศทางการพัฒนา

ปSจจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดอ:อน (W)

(Internal Factors) S๑: มีหน:วยงานในการพัฒนาเมือง ท้ังในระดับส:วนกลางและ
ส:วนภูมิภาค

W๑: บุคลากรไม:เพียงพอและขาดทักษะความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาเมือง

S๒: มีกฎกระทรวงแบ:งส:วนราชการใหEกรมฯ มีหนEาท่ีพัฒนาตาม
ผังเมือง

W๒:  การบังคับใชEกฎหมายจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาไม:มี
ประสิทธิภาพ

S๓: กรมฯ มีผังเมืองท่ีจะตEองพัฒนาใหEเป�นรูปธรรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของเมือง

W๓: บุคลากรดEานการพัฒนาเมือง ขาดทักษะในการใชEเทคโนโลยี
ในการพัฒนา

ปSจจัยภายนอก S๔: มี พรบ.จัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนา พ.ศ.๒๕๔๗ W๔: ขาดการบูรณาการดEานการการผังเมืองและพัฒนาเมือง

(External Factors ) S๕: มีหน:วยงานบูรณะและบํารุงโครงสรEางพื้นฐานของเมือง W๕: ขาดการเผยแพร:และประชาสัมพันธAขEอมูลการพัฒนาเมือง

โอกาส (O) กลยุทธA SO กลยุทธA WO
O๑: มีมติ ครม. ใหEกรมฯ พัฒนาพื้นท่ีตามนโยบายรัฐบาล SO๑: ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อ

รองรับการขยายตัวของเมือง (O๑,O๒,O๔,S๑,S๒,S๓,S๔)
WO๑: บูรณาการขEอมูลการพัฒนาเมืองกับหน:วยงานท่ีเก่ียวขEอง 
(O๑,O๒,O๔,O๕,O๖,W๔,W๕)

O๒: นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเชิงพื้นท่ี เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

SO๒: พัฒนาเมืองใหEสอดคลEองกับศักยภาพของเมือง (O๑,O๒,
O๓,O๔,O๖,S๑,S๒,S๓,S๔,S๕)

WO๒: เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรใหEมีประสิทธิภาพ (O๓,O
๕,W๑,W๒,W๓)

O๓: มีเมืองท่ีมีศักยภาพ เช:น เมืองท:องเท่ียวและเมืองชายแดน 
ท่ีจะตEองพัฒนา

O๔. กรอบความร:วมมือในการพัฒนาดEานคมนาคมขนส:งและโล
จิสติกสAในภูมิภาคอาเซียน

O๕: มีเทคโนโลยีใหม:ๆ สําหรับใชEในการพัฒนาเมือง

O๖: การแกEปSญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการสูญเสียดินแดน
ท่ีส:งผลกระทบต:อเมืองอย:างรุนแรงและไม:สามารถคาดการณAไดE
ล:วงหนEา

อุปสรรค (T) กลยุทธA ST กลยุทธA WT
T๑: ขEอจํากัดจากฤดูกาล ท่ีไม:สามารถพัฒนาไดEตลอดท้ังปV ST๑: พัฒนาเครือข:ายใหEขEอมูลท่ีถูกตEองเก่ียวกับการพัฒนาเมือง 

(S๑,S๒,S๓,T๒,T๓,T๔,T๕)

T๒: ประชาชนขาดการมีส:วนร:วมในการพัฒนาเมือง ST๒: ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหEสอดคลEอง
กับแผนงาน (S๑,S๒,T๑)

T๓: ปSญหาแทรกแซงทางการเมืองต:อการพัฒนาพื้นท่ี

T๔: ประชาชนไม:เขEาใจบทบาทกรมฯ ดEานการพัฒนาเมือง

T๕: การแทรกแซงจากกลุ:มนายทุน จากช:องว:างของกฎหมายผัง
เมือง

TOWS Matrix : ภารกิจด3านการพัฒนาเมือง

SP๒ : พัฒนาปรับปรุงเมืองให3มีประสิทธิภาพ (Development & Implement to Potential City)

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดทิศทางการพัฒนา

ปSจจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดอ:อน (W)

(Internal Factors) S๑: เป�นหน:วยงานหลักในการกํากับดูแลตรวจสอบควบคุมอาคาร W๑: กฎหมายดEานการอาคารไม:ทันต:อสถานการณA
ท่ีเปลี่ยนแปลง

S๒: มีหน:วยงานในการตรวจสอบอาคาร ท้ังในระดับส:วนกลาง
และส:วนภูมิภาค

W๒: ขาดคู:มือมาตรฐานดEานการกํากับดูแลและตรวจสอบ
ควบคุมอาคาร

S๓: มีกฎหมายดEานอาคารและการใชEประโยชนAท่ีดินรองรับ W๓: บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดEานการอาคารไม:เพียงพอ

S๔: มีฐานขEอมูลดEานการอาคาร W๔: ขาดการวิจัยขEอมูลเพื่อการพัฒนางานดEานการอาคาร

S๕: มีศูนยAทดสอบดEานการก:อสรEางอาคาร และเครื่องมือ
ตรวจสอบอาคารท่ีทันสมัย

W๕: บุคลากรขาดการใชEงานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ปSจจัยภายนอก S๖: มีมาตรฐานดEานการอาคารท่ีไดEรับการยอมรับจากหน:วยงาน
อ่ืน

W๖: ขาดการบูรณาการขEอมูลดEานการอาคาร

(External Factors ) W๗: ผังเมืองขาดการเผยแพร:และประชาสัมพันธAเชิงรุก

โอกาส (O) กลยุทธA SO กลยุทธA WO
O๑: นโยบายของรัฐบาลใหEอํานาจหน:วยงานในการตรวจสอบ
การใชEกฎหมายของ อปท.

SO๑: ใหEกํากับดูแลการบังคับใชEกฎหมายใหEเป�นไปตาม
เจตนารมณAของกฎหมาย (O๑,O๒,O๓,S๑,S๒,S๓)

WO๑: ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอาคาร (O๑,O๒,O๓,W๑,W
๒)

O๒: กฎหมายใหEอํานาจกรมฯ ในการตรวจสอบอาคารภาครัฐ SO๒: เพิ่มบทบาทกรมฯ ใหEสามารถซ:อมแซม บํารุงรักษาอาคาร
ภาครัฐท่ีไม:มีความปลอดภัย (O๑,O๒,O๓,S๑,S๒,S๔,S๕,S๖)

WO๒: พัฒนาระบบฐานขEอมูลอาคารโดยใชEเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
(O๔,O๕,W๔,W๖)

O๓: มติ ครม. ใหEอํานาจกรมฯ ในการออกแบบ ก:อสรEาง และ
ควบคุมงานดEานอาคาร

SO๓: การกําหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ
ผลิตภัณฑAท่ีใชEในอาคาร (O๔,O๕,S๕,S๖)

WO๓: เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรใหEมีศักยภาพในดEานการ
อาคาร (O๑,O๒,O๓,W๓,W๕)

O๔: การร:วมกลุ:มความร:วมมือทางเศรษฐกิจและการขยายตัว
ของเมือง

WO๔: เผยแพร:และประชาสัมพันธAงานอาคาร (O๑,O๒,O๓,O
๔,W๗)

O๕: การพัฒนาของเทคโนโลยีในการพัฒนาฐานขEอมูลใหEถูกตEอง
และทันสมัย

อุปสรรค (T) กลยุทธA ST กลยุทธA WT
T๑: อปท. ไม:ใหEความสําคัญและไม:เขEาใจเจตนารมยAของ
กฎหมายดEานการอาคาร

ST๑: ส:งเสริมสนับสนุนใหEหน:วยงานภาครัฐและเจEาของอาคาร
ตระหนักถึงระบบความปลอดภัยในอาคาร (S๑,S๒,S๓,T๑,T๒,T
๓)

T๒: หน:วยงานท่ีเก่ียวขEองไม:ใหEความสําคัญในการซ:อมแซม
บํารุงรักษาอาคารใหEมีความปลอดภัย

ST๒: ส:งเสริมใหEเจEาของอาคารใชEวัสดุก:อสรEางท่ีหลากหลายและ
ไดEมาตรฐาน (S๑,S๒,S๔,S๕,S๖,T๒,T๓)

T๓: ภาคเอกชนไม:ใหEความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายดEาน
การอาคาร

TOWS Matrix : ภารกิจด3านการอาคาร

SP๓ : การกํากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร (Safety System in the Building)

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดทิศทางการพัฒนา

ปSจจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดอ:อน (W)

(Internal Factors) S๑: เป�นหน:วยงานหลักในการออกแบบดEานสถาปSตยกรรมและ
วิศวกรรม

W๑: มาตรฐานดEานการออกแบบก:อสรEางอาคารอาคารยังไม:ไดE
รับการพัฒนาเพื่อรองรับอาคารสรEางสรรคA

S๒: มีหน:วยงานในการออกแบบดEานสถาปSตยกรรมและวิศวกรรม
 ท้ังในระดับส:วนกลางและส:วนภูมิภาค

W๒: บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดEานการออกแบบก:อสรEาง
อาคารสรEางสรรคAไม:เพียงพอ

W๓: ขาดการวิจัยขEอมูลเพื่อการพัฒนาอาคารสรEางสรรคA

ปSจจัยภายนอก
W๔: ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อปฏิบัติงานดEาน
อาคารสรEางสรรคA

(External Factors ) W๕: การบูรณาการดEานขEอมูลอาคารสรEางสรรคAขาดประสิทธิภาพ

โอกาส (O) กลยุทธA SO กลยุทธA WO
O๑: กระแสการพัฒนาของโลกใหEความสําคัญกับการประหยัด
พลังงาน อนุรักษAสิ่งแวดลEอมและส:งเสริมอัตลักษณA

SO๑: ส:งเสริมสนับสนุนใหEทุกภาคส:วนเห็นประโยชนAจากอาคาร
สรEางสรรคA (O,O๒,O๓,S๑,S๒,S๓)

WO๑: จัดทําคู:มือมาตรฐานงานดEานช:างในดEานอาคารสรEางสรรคA 
(O๑,O๒,W๑,W๓)

O๒: โอกาสจากการพัฒนาเทคโนโลยีดEานการออกแบบก:อสรEาง
ท่ีทันสมัย

SO๒: พัฒนาการออกแบบอาคารท่ีสรEางสรรคA (O๑,O๕,S๑,S๒,
S๓)

WO๒: เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพในดEานช:าง 
และดEานอาคารสรEางสรรคA (O๑,O๒,O๕,W๒)

O๓: มาตรการทางผังเมืองส:งเสริมและความสําคัญอาคาร
สรEางสรรคA

SO๓: สนับสนุนใหEมีการก:อสรEางตามแบบอาคารสรEางสรรคA 
(O๓,S๑,S๒,S๓)

WO๓: สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ออกแบบและพัฒนาอาคารสรEางสรรคA (O๑,O๒,W๓,W๔)

O๔: ช:องทางการประชาสัมพันธAมีความหลากหลายมากขึ้น

O๕: งานราชพิธีและรัฐพิธี เป�นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
อาคารสรEางสรรคA

อุปสรรค (T) กลยุทธA ST กลยุทธA WT
T๑: หน:วยงานภาครัฐและเอกชนยังไม:ใหEความสําคัญกับอาคาร
สรEางสรรคA

ST๑: ส:งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธAใหEหน:วยงานภาครัฐ 
เห็นคุณประโยชนAของอาคารสรEางสรรคA (S๑,S๒,S๓,T๒,T๓,T๔)

T๒: ไม:สามารถคาดการณAความตEองการของหน:วยงานท่ีมาขอรับ
การบริการไดE

ST๒: บูรณาการขEอมูลดEานอาคารเก่ียวกับการออกแบบก:อสรEาง
กับหน:วยงานท่ีเก่ียวขEอง (S๑,S๒.S๓,T๒,T๓,T๔)

T๓: ขาดความร:วมมือและเชื่อมั่นจากหน:วยงานภาครัฐ

T๔: ภาคเอกชนมีความคล:องตัวในการดําเนินงานดEานการ
ออกแบบและก:อสรEางอาคารสรEางสรรคA

TOWS Matrix : ภารกิจด3านการบริการด3านชWาง

SP๔ :  การพัฒนาอาคารสร3างสรรค2 (Creative Building Development)

S๓: กฎกระทรวงแบ:งส:วนราชการกําหนดใหEกรมฯ มีบทบาท 
อํานาจหนEาท่ีในการออกแบบอาคารภาครัฐท่ัวประเทศ

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดทิศทางการพัฒนา

ปSจจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดอ:อน (W)

(Internal Factors) S๑: มีฐานขEอมูล GIS สําหรับการวางและจัดทําผังครอบคลุมท่ัว
ประเทศ

W๑: ขาดการบูรณาการขEอมูลกับหน:วยงานท่ีเก่ียวขEอง

S๒: มีภารกิจดEานการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคาร ท่ี
จะตEองใชEฐานขEอมูลท่ีถูกตEองครบถEวน

W๒: การจัดเก็บขEอมูลยังไม:ครบถEวนไม:เป�นสถิติ และไม:สามารถ
นําไปประยุกตAใชEไดEอย:างมีประสิทธิภาพ

W๓: การใชEงานเทคโนโลยีของบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพ

W๔: ฐานขEอมูลท่ีมีอยู:อย:างขาดการพัฒนาใหEทันเป�นปSจจุบัน

ปSจจัยภายนอก W๕: ไม:มีระบบมาตรฐานขEอมูล

(External Factors ) W๖: ขาดการเผยแพร:และประชาสัมพันธAขEอมูลเชิงรุก

โอกาส (O) กลยุทธA SO กลยุทธA WO
O๑: คณะกรรมการนโยบาย GISแห:งชาติมอบหมายใหEกรมฯ เป�น
เจEาภาพหลักดEานแผนท่ีอาคาร

SO๑: พัฒนาระบบฐานขEอมูลใหEมีประสิทธิภาพโดยใชEเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย (O๑,O๒,S๑,S๒)

WO๑: บูรณาการการจัดเก็บขEอมูลกับหน:วยงานท่ีเก่ียวขEอง 
(O๑,O๒,W๑,W๒,W๔,W๕)

O๒: มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการพัฒนาขEอมูลท่ี
สะดวกและทันสมัย

WO๒: สนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหEกับบุคลากร (O๑,O๒,O๓)

O๓: กระแสของสังคมในการใชEเทคโนโลยีในการติดต:อสื่อสาร
เพิ่มมากขึ้น

WO๓: ประชาสัมพันธAและส:งเสริมใหEทุกภาคส:วนนําระบบ
ฐานขEอมูลท่ีถูกตEองไปใชEในกระบวนการดําเนินงาน (O๑,O๒,W๖)

อุปสรรค (T) กลยุทธA ST กลยุทธA WT
T๑: ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบฐานขEอมูลใหEทันต:อ
กระแสโลกาภิวัฒนA

TOWS Matrix

SP๕ : การพัฒนาฐานข3อมูล (Database Development)
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ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดทิศทางการพัฒนา

ปSจจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดอ:อน (W)

(Internal Factors) S๑: มีบุคลากรปฏิบัติงานท้ังในส:วนกลางและส:วนภูมิภาค W๑: ขาดการส:งเสริมความร:วมมือในการดําเนินงาน

S๒: มีการสรEางภาคีเครือข:ายดEานการผังเมือง W๒: ขาดการบูรณาการดEานการประชาสัมพันธA

ปSจจัยภายนอก W๔: ขาดกระบวนการและวิธีการสรEางเครือข:ายท่ีมีประสิทธิภาพ

(External Factors ) W๓: บุคลากรขาดทักษะในการสรEางเครือข:าย

โอกาส (O) กลยุทธA SO กลยุทธA WO
O๑: นโยบายรัฐบาลส:งเสริมการมีส:วนร:วมภาคประชาชนมากขึ้น SO๑: วางแผนการดําเนินงานร:วมกับเครือข:าย (O๑,O๓,O๔,S๑) WO๑: พัฒนากระบวนการและบูรณาการการทํางานร:วมกับ

เครือข:าย (O๓,O๔,W๑,W๒,W๓,W๔)

O๒: การพัฒนาเทคโนโลยีใหม:ๆ ดEานการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธA

SO๒: สรEางเครือข:ายดEานผังเมือง พัฒนาเมืองความปลอดภัยใน
อาคารและอาคารสรEางสรรคA (O๑,O๓,O๔,S๒,S๓)

O๓: ความตื่นตัวของภาคส:วนต:างๆ ในการรวมตัวเขEาสู:
ประชาคมอาเซียน

O๔: ประชาชนมีความรูEและใหEความสําคัญกับการพัฒนาเมือง
มากขึ้น

อุปสรรค (T) กลยุทธA ST กลยุทธA WT
T๑: ขาดการมีส:วนร:วมจากทุกภาคส:วน ST๑: พัฒนาเครือข:ายใหEมีประสิทธิภาพ (S๑,S๒,S๓,T๑,T๒,T๓)

T๒: การแทรกแซงเครือข:ายของกลุ:มนายทุน

T๓: กลุ:มผูEเสียประโยชนA กลุ:มนายทุน และองคAกรอิสระมีความ
คิดเห็นท่ีขัดแยEงกับองคAกร

TOWS Matrix

SP๖ : การสร3างเครือขWาย (Networking) 

S๓: ภารกิจดEานการผังเมือง การพัฒนาเมือง ความปลอดภัยใน
อาคารและอาคารสรEางสรรคAของกรมฯเก่ียวขEองกับภาครัฐและ
เอกชน
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ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดทิศทางการพัฒนา

ปSจจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดอ:อน (W)

(Internal Factors) S๑: มีกระบวนการทํางานท่ีครบทุกมิติในการพัฒนาเมืองดEาน
กายภาพใหEเป�นรูปธรรม

W๑: องคAกรมีบุคลากรปฏิบัติงานท่ีหลากหลายและมีองคAความรูE
ท่ีไม:เท:าเทียมกันทําใหEการพัฒนาไม:บรรลุตามเปoาหมายท่ีตั้งไวE

S๒: มีหน:วยงานในการปฏิบัติงานท้ังในส:วนกลางและส:วนภูมิภาค W๒: การพัฒนาบุคลากรยังไม:มีประสิทธิภาพ และไม:ทันต:อ
สถานการณAการเปลี่ยนแปลง

S๓: เป�นหน:วยงานหลักในการออกกฎหมายดEานการผังเมือง 
การพัฒนาเมืองและการอาคาร

W๓: ระยะเวลาและขั้นตอนในการดําเนินงานตามภารกิจของ
กรมฯ ล:าชEา

ปSจจัยภายนอก W๔: กฎหมายขององคAกรมีการบังคับใชEไม:มีประสิทธิภาพ

(External Factors ) W๕: ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

โอกาส (O) กลยุทธA SO กลยุทธA WO
O๑: ยุทธศาสตรAประเทศเนEนการพัฒนากระบวนการภายใน
องคAกร

SO๑: กําหนดทิศทางการพัฒนาองคAกรใหEสอดคลEองและเป�นไป
ตามเปoาประสงคAของภารกิจ (O๑,O๔,O๖,O๗,S๑,S๒)

WO๑: เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรในองคAกรใหEมีประสิทธิภาพ
 (O๔,O๖,O๗,W๑,W๒)

O๒: สถาบันการศึกษาต:างๆ ผลิตบุคลากรท่ีเก่ียวขEองกับภารกิจ
ขององคAกรมากขึ้น

WO๒: สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการ
ดําเนินงานใหEแก:บุคลากรอย:างท่ัวถึง (O๕,W๕)

O๔: กระแสการพัฒนาของโลกสอดคลEองกับบทบาทขององคAกร
มากขึ้น

WO๓:  พัฒนากระบวนการดําเนินงานและขั้นตอนการใหEบริการ
ใหEมีประสิทธิภาพ (O๑,O๖,W๓)

O๕: มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย

O๖: สังคมภายนอกตEองการใหEองคAกรภาครัฐปรับปรุงและเร:ง
พัฒนาใหEดีขึ้น

O๗: โอกาสจากการรวมกลุ:มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อุปสรรค (T) กลยุทธA ST กลยุทธA WT
T๑: มีหน:วยงานคู:แข:งมากขึ้น ST๑: ประชาสัมพันธAภาพลักษณAขององคAกร (S๑,S๒,S๓,T๑,T๒,

T๓,T๕)

 T๒: การแทรกแซงจากผูEมีอํานาจทางการเมืองต:อโครงสรEาง
องคAกรและการบริหารจัดการ

ST๒: ปรับปรุงกฎหมายขององคAกร (S๑,S๒,S๓,T๒,T๖)

T๓: หน:วยงานภายนอกมีผลตอบแทนท่ีสูงกว:าองคAกร

T๔: ขาดการมีส:วนร:วมและการสรEางเครือข:ายท่ีมีประสิทธิภาพ

T๕: ประชาชนไม:ตระหนักถึงผลประโยชนAส:วนรวมท่ีจะเกิดขึ้น
จากการพัฒนาเมืองในอนาคต

T๖: ความยุ:งยากของกระบวนการออกกฎหมายท่ีตEองผ:านการ
เห็นชอบจากหน:วยงานภายนอก

TOWS Matrix

SP๗ : การพัฒนาองค2กร  (Internal Process Development)
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ข�อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป 

แผนแม#บท 23 แผน 5. การท#องเที่ยว

แผนย#อยภายใต�แผน
แม#บท

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการ
ท#องเที่ยว

9.3 การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

นโยบายรัฐบาลหลัก

1. การปกป7องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย�
1.1 สืบ สาน รักษา ต#อยอดศาสตร�พระราชาและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู#หัว

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข#งขันของไทย

5.4 พัฒนาภาคการท#องเที่ยว

นโยบายรัฐบาลเร#งด#วน
9. การแก�ไขป>ญหายาเสพติดและสร�างความสงบ

สุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต�
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลก

แผนปฏิรูปประเทศ

5. ด�านเศรษฐกิจ
หัวข�อที่ 1 การปฏิรูปด�านความสามารถในการแข#งขัน
หัวข�อย#อย 1.2 การรวมกลุ#มในภูมิภาค (Regional 

Integration)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมือง

ศูนย�กลางของภูมิภาค

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
ทรัพยากรน้ํา 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ 
ประเด็นย#อยที่ 2.3 การบริหารการใช�ประโยชน�ที่ดิน

แผนพัฒนาฯ 12
ยุทธศาสตร�ที่ 3 การสร�างความเข�มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข#งขันได�อย#างยั่งยืน

เป7าหมายแผนพัฒนาฯ
 12

เป7าหมายที่ 1 ปกป7องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย�ให�เปQนสถาบันหลักของประเทศ

เป7าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สินมีโอกาสในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพที่สร�างรายได�เพิ่มขึ้น

เป7าหมายที่ 6 แผนงานด�านความมั่นคงมีการบูรณาการ
สอดคล�องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

2.2 การสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจรายสาขา 
เป7าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได�จากการ

ท#องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข#งขันด�านการท#องเที่ยวสูงขึ้น

ตัวชี้วัดเป7าหมาย
แผนพัฒนาฯ 12

1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย�เพิ่มขึ้น

3.2 รายได�ครัวเรือนเฉลี่ยต#อคนและจํานวนป 
การศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�

เพิ่มขึ้น ทุกศาสนาร#วมดําเนินการเพิ่มขึ้น

จํานวนแผนงานด�านความมั่นคงที่สอดคล�องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

เพิ่มขึ้น

อันดับความสามารถในการแข#งขันด�านการ
ท#องเที่ยว (TTCI) ไม#ต่ํากว#าอันดับที่ 30

ยุทธศาสตร�
กระทรวงมหาดไทย

เป7าหมายกระทรวง

ตัวชี้วัดเป7าหมาย
กระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 1

กลยุทธ�กระทรวง
1.1 ธํารงรักษาไว�ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 2.3 บูรณาการการบริหารจัดการเชิง

พื้นที่
กลยุทธ�ที่ 2.3 กลยุทธ�ที่ 2.1

ภารกิจกรมฯ 4 ด�าน อาคารและช#าง ผังเมือง อาคารและช#าง

ผลสัมฤทธิ์หน#วยงาน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
หน#วยงาน

เป7าหมายหน#วยงาน

1. งานก#อสร�างในเขตพระราชฐานมีความ
มั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระ

เกียรติ

เป7าหมายที่ 3. 4. พื้นที่ตลิ่งริมแม#น้ําชายแดนระหว#างประเทศ และพื้นที่ชายฝ>Zงทะเล ได�รับการ
ป7องกันการกัดเซาะ มิให�เกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
และรักษาแนวร#องน้ําลึกที่เปQนเส�นแบ#งเขตระหว#างประเทศมิให�เปลี่ยนแปลง 
หรือขจัดเงื่อนไขความไม#เข�าใจกับประเทศเพื่อนบ�าน และป7องกันชีวิตและ

ทรัพย�สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน�ของชาติ

เป7าหมายที่ 3. 2. ประเทศมีผังเมืองเปQนกรอบชี้นําในการพัฒนา

ตัวชี้วัดเป7าหมาย
หน#วยงาน

เชิงปริมาณ: จํานวนงานก#อสร�างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานแล�วเสร็จ เปQนไปตามพระราชประสงค�ภายใน

เวลาและงบประมาณที่กําหนด 6 แห#ง 
เชิงคุณภาพ: งานก#อสร�างปรับปรุงอาคารในเขต

พระราชฐานได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
สมพระเกียรติ ร�อยละ 100

ตัวชี้วัดของเป7าหมายที่ 3. เชิงปริมาณ: พื้นที่ตามแนวแม#น้ําชายแดนระหว#างประเทศ 
และพื้นที่ชายฝ>Zงทะเล ได�รับการป7องกันการกัดเซาะและการ

พังทลายของตลิ่ง 217,473 เมตร
เชิงคุณภาพ: ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนวแม#น้ําชายแดน

ระหว#างประเทศและพื้นที่ชายฝ>Zงทะเลลดลงร�อยละ 80 

ตัวชี้วัดของเป7าหมายที่ 3. เชิงปริมาณ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได�รับการวาง
ผังเมือง 1,221 ผัง

เชิงคุณภาพ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ได�รับการ
วางผังเมืองแล�วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช� และเปQนกรอบ

แนวทางการพัฒนาที่เปQนไปตามมาตรฐานผังเมือง ร�อยละ 100

กลยุทธ�หน#วยงาน

1. ส#งเสริม สนับสนุนและดําเนินการก#อสร�าง 
ปรับปรุงเขตพระราชฐาน ให�มีความมั่นคง ได�

มาตรฐาน และสมพระเกียรติสูงสุด

กลยุทธ�ที่ 3. กลยุทธ�ที่ 4. กลยุทธ�ที่ 3. 2. ส#งเสริม สนับสนุนการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ
 เพื่อเปQนกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่

5. ส#งเสริม สนับสนุน การบริการด�านช#างและ
การกํากับ ดูแล อาคารได�มาตรฐานความ

ปลอดภัย มีอัตลักษณ� ประหยัดพลังงาน และ
เปQนมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อรองรับการ
ขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการ

ท#องเที่ยว

ผลผลิต/โครงการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต�

(ป  2563 แก�ไขชื่อเปQน โครงการ
ตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต�)

โครงการก#อสร�างเขื่อนป7องกันตลิ่งเพื่อป7องกันการ
สูญเสียดินแดนของประเทศ

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท#องเที่ยว โครงการวางและสนับสนุนด�านการผังเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผัง
เมือง

โครงการที่ดินที่ได�รับการจัด
รูปเพื่อพัฒนา

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่

โครงการภายใต�แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ

ภาค

ผลผลิตการให�บริการด�านช#าง
และกํากับดูแลอาคาร

โครงการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

โครงการป7องกันน้ําท#วมพื้นที่
ชุมชน

โครงการก#อสร�างเขื่อน
ป7องกันตลิ่งริมแม#น้ํา

ภายในประเทศ

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก: สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง กิจกรรมหลักที่ 1: พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต�

กิจกรรมหลักที่ 2: ก#อสร�างและพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐานในพื้นที่ฟาร�มตัวอย#าง

กิจกรรมหลักที่ 3: ก#อสร�างและพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดน

กิจกรรมหลักที่ 1: ก#อสร�างเขื่อนป7องกันตลิ่งริมแม#น้ํา
ตามชายแดนระหว#างประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 2: ก#อสร�างเขื่อนป7องกันการกัดเซาะ
ชายฝ>Zง

กิจกรรมหลัก: ก#อสร�างและพัฒนาพื้นที่
เพื่อการท#องเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 1: วางและจัดทําผังเมือง
กิจกรรมหลักที่ 2:  สนับสนุนและส#งเสริมด�านการผัง

เมือง 
กิจกรรมหลักที่ 3: พัฒนาระบบภูมิศาสตร�สารสนเทศ 

(GIS) เพื่อการผังเมือง

กิจกรรมหลักที่ 1: ก#อสร�าง
และพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
กิจกรรมหลักที่ 2: การกําจัด

วัชพืช

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่
ด�วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

กิจกรรมหลัก: กองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โครงการภายใต�แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ

ภาค

กิจกรรมหลักที่ 1: บริการด�านช#าง
กิจกรรมหลักที่ 2: กํากับดูแลตาม
กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กิจกรรมหลัก: ศึกษา
ออกแบบและก#อสร�างระบบ
ป7องกันน้ําท#วมพื้นที่ชุมชน

กิจกรรมหลัก: ก#อสร�าง
เขื่อนป7องกันตลิ่งริมแม#น้ํา

ภายในประเทศ

ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ

เชิงปริมาณ: จํานวนงานก#อสร�างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐานแล�วเสร็จและเปQนไป

ตามพระราชประสงค�ภายในเวลาและ
งบประมาณที่กําหนด 6 แห#ง 

เชิงคุณภาพ: งานก#อสร�างปรับปรุงอาคารใน
เขตพระราชฐานได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ

 สวยงามสมพระเกียรติ ร�อยละ 100

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่ชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต�ได�รับการ

พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�มีความน#า
อยู# ปลอดภัย 913 แห#ง

เชิงคุณภาพ: จํานวนความต�องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได�รับการ

ตอบสนองไม#น�อยกว#าร�อยละ 50 ของ
ความต�องการรวม

เชิงปริมาณ: ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม#น้ําชายแดน
ระหว#างประเทศและพื้นที่ชายฝ>Zงทะเลได�รับการป7องกัน

การพังทลาย 217,473 เมตร
เชิงคุณภาพ: เขื่อนป7องกันตลิ่งที่ก#อสร�าง มีคุณภาพ
และได�รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร�อยละ 100

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่เพื่อการ
ท#องเที่ยวที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�าง

พื้นฐาน 95 แห#ง
เชิงคุณภาพ: โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับ

การก#อสร�างมีคุณภาพและได�
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

ร�อยละ 100

เชิงปริมาณ: 1. จํานวนผังเมืองที่จัดทํา 635 ผัง
2. จํานวน อปท. ที่ได�รับการสนับสนุนและส#งเสริมด�าน

การผังเมือง 586 แห#ง
3. จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร�สารสนเทศ (GIS) 

299 แห#ง
เชิงคุณภาพ: พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได�รับการวางผังเมือง
แล�วเสร็จมีการประกาศบังคับใช� และมีกรอบแนวทางใน

การพัฒนาพื้นที่อย#างเหมาะสม ร�อยละ 100

เชิงปริมาณ: 1. จํานวนพื้นที่
ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�าง

พื้นฐาน 354 แห#ง
2. จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการ

ออกแบบรายละเอียด 
91 แห#ง

3. จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ํา
ที่ถูกกําจัด 6,366,000 ตัน
เชิงคุณภาพ: โครงสร�าง

พื้นฐานที่ได�รับการก#อสร�างมี
คุณภาพและได�มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม 
ร�อยละ 100

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่ที่
ได�รับการพัฒนาด�วยวิธีการ

จัดรูปที่ดิน 8,027 ไร#
เชิงคุณภาพ: โครงสร�าง

พื้นฐานที่ได�รับการก#อสร�าง
ในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพ
และได�มาตรฐานตามหลัก

วิศวกรรม 
ร�อยละ 100

จํานวนโครงการที่ได�รับการ
สนับสนุนด�านการเงินจาก

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ 12 โครงการ

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่
เมืองและชุมชนภายใต�

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค ได�รับการ

พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�
เปQนเมืองน#าอยู# ปลอดภัย 
และรองรับการเติบโตที่เปQน

มิตรกับสิ่งแวดล�อม 180 แห#ง
เชิงคุณภาพ : โครงสร�าง

พื้นฐานที่ได�รับการก#อสร�างมี
คุณภาพและได�มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม ร�อยละ 
100

เชิงปริมาณ: 1. จํานวนงานที่
ให�บริการและให�คําปรึกษาด�านช#าง 

575,000 ครั้ง
2. จํานวนอาคารภาครัฐที่ได�รับการ

กํากับ ดูแล และตรวจสอบ 
27,500 อาคาร

เชิงคุณภาพ: 1. งานที่ให�บริการด�าน
ช#างมีความถูกต�องตามหลักวิชาการ

ด�านช#างและเปQนไปตามกฎหมาย ร�อย
ละ 100

2. ข�อขัดแย�ง และข�อพิพาทในการ
บังคับใช�กฎหมายอาคารลดลง 

ร�อยละ 20
3. การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง ร�อย

ละ 80

เชิงปริมาณ: จํานวน
โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
พัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 86 แห#ง
เชิงคุณภาพ: โครงสร�าง

พื้นฐานที่ได�รับการก#อสร�างมี
คุณภาพและได�มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม 
ร�อยละ 100

เชิงปริมาณ: 1. พื้นที่ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกได�รับการวางผัง 

43 ผัง
2. จํานวนโครงการศึกษาและ

ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

16 แห#ง
3. จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับ
การก#อสร�างในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 24 แห#ง
เชิงคุณภาพ: โครงสร�างพื้นฐานที่
ได�รับการก#อสร�างมีคุณภาพและได�

มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
ร�อยละ 100

เชิงปริมาณ: พื้นที่ที่ได�รับการ
ป7องกันและลดผลกระทบ
จากป>ญหาอุทกภัยและน้ํา

ท#วม 170,437 ไร#
เชิงคุณภาพ: โครงสร�าง

พื้นฐานที่ได�รับการก#อสร�าง
เพื่อป7องกันอุทกภัยและน้ํา

ท#วม มีคุณภาพ และได�
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

ร�อยละ 100

เชิงปริมาณ: ความยาว
ของพื้นที่ตลิ่งริมแม#น้ํา

ภายในประเทศที่ได�รับการ
ป7องกัน 557,102 เมตร

เชิงคุณภาพ: เขื่อนป7องกัน
ตลิ่งที่ได�รับการก#อสร�างมี
คุณภาพและได�มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม ร�อยละ
 100

3. ส#งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน� ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง พร�อมองค�ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต#างๆ
 อย#างเปQนระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท#องเที่ยว

กลยุทธ�ที่ 3. 4. ส#งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก#อสร�างระบบป7องกันน้ําท#วมในพื้นที่
เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก#อสร�างเขื่อนป7องกันการ

กัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม#น้ําทั้งภายในประเทศ และ
ระหว#างประเทศ รวมถึงการป7องกันการกัดเซาะชายฝ>Zงทะเล

2. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษของ
กระทรวงมหาดไทย

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�มีเปQนเมืองน#าอยู# ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข#งขัน และรองรับการการเติบโตที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 1,814 แห#ง
เชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได�รับประโยชน�จากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน� ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง พร�อมองค�ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต#างๆ ทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาส

ในการสร�างรายได�เพิ่มขึ้นไม#น�อยกว#าร�อยละ 80

1. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่ง
ริมแม#น้ํา ได�รับการป7องกันและลดผลกระทบ 170,437 ไร#

2. ป7องกันตลิ่ง 557,102 เมตร

พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการประกาศบังคับใช�ผังเมือง มีการพัฒนาเมืองให�น#าอยู# การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานที่เหมาะสม ประชาชนที่อยู#ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน ได�รับประโยชน�จากการพัฒนาพื้นที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล�อมที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน
เชิงปริมาณ : 1. จํานวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ดําเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีส#วนร#วมของประชาชนเพื่อเปQนผังแม#บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด

2. ประชาชนที่อยู#ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน จากการป7องกันผลกระทบจากป>ญหาอุทกภัยน้ําท#วมพื้นที่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ
3. พื้นที่ตลิ่งริมแม#น้ําที่ได�รับการป7องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม#น้ําทั่วประเทศ

เชิงคุณภาพ : 1. ระดับความสําเร็จของการสํารวจ วิเคราะห� จัดทําผังร#าง และรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อเปQนผังแม#บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด ร�อยละ 100
2. โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการก#อสร�างได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ ร�อยละ 100

พัฒนาเมือง พัฒนาเมือง พัฒนาเมือง

1.2 เตรียมความพร�อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2.1 พัฒนาภูมิภาค เมือง ให�สอดคล�องกับศักยภาพของพื้นที่ 2.2 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข#งขัน

1. ระดับความสําเร็จของพื้นที่เป7าหมายได�รับการพัฒนาด�านกายภาพที่เหมาะสมและสอดคล�องกับพื้นที่ให�เปQนเมืองมีคุณภาพน#าอยู#

4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน�และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย#างเหมาะสม มีความน#าอยู# ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข#งขัน และรองรับการเติบโตที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 5. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่ง
ริมแม#น้ํา ได�รับการป7องกันน้ําท#วม การจัดทําระบบระบาย
น้ํา และการป7องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริม

แม#น้ํา

สังคมมีความสงบเรียบร�อยและปลอดภัย ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข#งขัน สภาพแวดล�อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต#อการพัฒนา
3. พื้นที่ที่ได�รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท#วมลดลง

2.1 เมืองศูนย�กลางของจังหวัดที่ได�รับการพัฒนาเปQนเมืองน#าอยู#เพิ่มขึ้น 2.5 พื้นที่และมูลค#าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล�งมี
แนวโน�มลดลง

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร�ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล�อมสู#อนาคต

เป7าหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนเมืองศูนย�กลางของจังหวัดเปQนเมืองน#าอยู#สําหรับคนทุกกลุ#มในสังคม เป7าหมายที่ 2 การสร�างความมั่นคงด�านน้ําและบริหาร
ทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต�ดินให�มีประสิทธิภาพ

6.1 การพัฒนาเมืองน#าอยู#อัจฉริยะ 19.1 พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ#มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด�านน้ําของประเทศ

2. การสร�างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
2.1 รักษาและป7องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ

10. การฟdeนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล�อมเพื่อ
สร�างการเติบโตอย#างยั่งยืน

10.3 ส#งเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหล#งน้ําชุมชน และ
ทะเล

5.ด�านเศรษฐกิจ
หัวข�อที่ 1 การปฏิรูปด�านความสามารถในการแข#งขัน

หัวข�อย#อย 1.2 การรวมกลุ#มในภูมิภาค (Regional Integration)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย�กลางของภูมิภาค

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
ทรัพยากรน้ํา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย#อยที่ 2.3 การบริหารการใช�ประโยชน�ที่ดิน

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การเสริมสร�างความมั่งคงแห#งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู#ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร�ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร�ที่ 4 การเติบโตที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อ
การพัฒนาอย#างยั่งยืน

1.2 การป7องกันและแก�ไขป>ญหาที่มีผลกระทบต#อความมั่นคง

6. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู#ภูมิภาค
6.2 ส#งเสริมและเร#งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน#าอยู#ทั่วประเทศ

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล�งและอุทกภัย6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู#อนาคต

1. ความมั่นคง 6. พื้นที่และเมืองน#าอยู#อัจฉริยะ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 5 ป  (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมโยธาธิการและผังเมือง
ยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านความมั่นคง ยุทธศาสตร�ที่ 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข#งขัน ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล�อม

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)

65



ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน แผนแม�บท :   6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ

                              5. ด�านการสร�างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม                  19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แผนปฏิรูปประเทศ :     5. ด�านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :

                              6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรน้ํา                    4. การเติบโตที่เป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ                    9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
                                         4. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล�อมสู�อนาคต
ตารางที่ 1 : ประเด็นยุทธศาสตร


2561 2562 2563 2564 2565
พื้นที่ภาค เมือง ชุมชน และพื้นที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจมีผังเมืองเป>นกรอบชี้นําในการพัฒนา

จํานวนผังเมืองที่ได�รับการวางผังเมืองแล�วเสร็จ มีการ
ประกาศบังคับใช�และเป.นกรอบแนวทางการพัฒนา

322 แห�ง 235 แห�ง 220 แห�ง 222 แห�ง 222 แห�ง

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัด
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

ภารกิจดBานการผังเมือง 

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 66



ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน แผนแม�บท :   6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ

                              5. ด�านการสร�างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม                  19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แผนปฏิรูปประเทศ :     5. ด�านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :

                              6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรน้ํา                    4. การเติบโตที่เป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ                    9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
                                         4. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล�อมสู�อนาคต
ตารางที่ 2 : เปCาหมายหน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565
ประเทศมีผังเมืองเป>นกรอบชี้นําในการพัฒนา เชิงปริมาณ  : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ได�รับการวางผังเมือง
322 แห�ง 235 แห�ง 220 แห�ง 222 แห�ง 222 แห�ง

เชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่
ได�รับการวางผังเมืองแล�วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช�
และเป.นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป.นไปตาม
มาตรฐานผังเมือง

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

เปCาหมายหน�วยงาน ตัวชี้วัด
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

ภารกิจดBานการผังเมือง 

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 67



2561 2562 2563 2564 2565
1. โครงการวางและสนับสนุนดBานการผัง
เมือง

เปCาหมาย 322 แห�ง 235 แห�ง 220 แห�ง 222 แห�ง 222 แห�ง

งปม. 1,790.6555 1,795.8978 2,057.1488 2,026.7475 2,026.7475
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนผังเมืองที่จัดทํา 148 ผัง 129 ผัง 118 ผัง 120 ผัง 120 ผัง
เชิงปริมาณ 2 : จํานวนองค@กรปกครองส�วนท�อง 174 แห�ง 106 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง
เชิงปริมาณ 3 : จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร@
สารสนเทศ (GIS)

39 แห�ง 33 แห�ง 78 แห�ง 74 แห�ง 75 แห�ง

เชิงปริมาณ 4 : จํานวนผังเมืองรวมเมือง
/ชุมชน ที่มีระบบภูมิศาสตร@สารสนเทศ (GIS)

13 ผัง 8 ผัง - 30 ผัง 30 ผัง

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตารางที่ 3 : ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

ภารกิจดBานการผังเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด

ป�งบประมาณ
หมายเหตุ

เชิงคุณภาพ : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได�รับการวางผัง
เมืองแล�วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช� และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย�างเหมาะสม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

เชิงคุณภาพ 2 : ร�อยละขององค@กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นที่ได�รับการสนับสนุนและส�งเสริมด�านการผัง
เมือง

ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

เชิงคุณภาพ 3 : ข�อมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองมี
ความถูกต�องทางตําแหน�ง

ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ร�อยละ 95

กิจกรรมหลักที่ 1 วางและจัดทําผังเมือง เปCาหมาย 148 ผัง 129 ผัง 118 ผัง 120 ผัง 120 ผัง
งปม. 848.3988 699.7669 731.4804 714.7699 714.7699

เชิงปริมาณ : จํานวนผังเมืองที่จัดทํา 148 ผัง 129 ผัง 118 ผัง 120 ผัง 120 ผัง
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได�รับการวางผัง
เมืองแล�วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช� และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย�างเหมาะสม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด

ป�งบประมาณ
หมายเหตุ

กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนและส�งเสริม
ดBานการผังเมือง

เปCาหมาย 174 แห�ง 106 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง

งปม. 572.2539 272.4458 249.3287 241.9776 241.9776

เชิงปริมาณ: จํานวนองค@กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่
ได�รับการสนับสนุนและส�งเสริมด�านการผังเมือง

174 แห�ง 106 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง

เชิงคุณภาพ : ร�อยละขององค@กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นที่ได�รับการสนับสนุนและส�งเสริมด�านการผัง
เมือง

ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบภูมิศาสตร

สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง

เปCาหมาย 39 แห�ง 33 แห�ง 78 แห�ง 74 แห�ง 75 แห�ง

งปม. 370.0028 823.6851 1,076.3397 1,070.0000 1,070.0000
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร@
สารสนเทศ (GIS)

39 แห�ง 33 แห�ง 78 แห�ง 74 แห�ง 75 แห�ง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนผังเมืองรวมเมือง
/ชุมชน ที่มีระบบภูมิศาสตร@สารสนเทศ (GIS)

13 ผัง 8 ผัง - 30 ผัง 30 ผัง

เชิงคุณภาพ : ข�อมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองมี
ความถูกต�องทางตําแหน�ง

ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ร�อยละ 95
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด

ป�งบประมาณ
หมายเหตุ

2. โครงการวางและจัดทําผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภัยลุ�มน้ํา

เปCาหมาย 5 ลุ�มน้ํา
12,081,562 ไร�

6 ลุ�มน้ํา - - -

งปม. 150.0000 202.0000 - - -
เชิงปริมาณ : จํานวนผังปIองกันและบรรเทา
อุทกภัยลุ�มน้ําที่มีการจัดทํา

5 ลุ�มน้ํา
12,081,562 ไร�

6 ลุ�มน้ํา - - -

เชิงคุณภาพ : ผังนโยบายที่คํานึงถึงการปIองกัน
และบรรเทาปLญหาน้ําท�วมอย�างเป.นระบบทั้งลุ�มน้ํา
และถูกต�องตามหลักวิชาการผังเมือง

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100  -  -  -

กิจกรรมหลักที่ 1 วางและจัดทําผัง
นโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ�มน้ํา

เปCาหมาย 5 ลุ�มน้ํา
12,081,562 ไร�

6 ลุ�มน้ํา - - -

งปม. 150.0000 202.0000 - - -
เชิงปริมาณ : จํานวนผังปIองกันและบรรเทา
อุทกภัยลุ�มน้ําที่มีการจัดทํา

5 ลุ�มน้ํา
12,081,562 ไร�

6 ลุ�มน้ํา - - -

เชิงคุณภาพ : ผังนโยบายที่คํานึงถึงการปIองกัน
และบรรเทาปLญหาน้ําท�วมอย�างเป.นระบบทั้งลุ�มน้ํา
และถูกต�องตามหลักวิชาการผังเมือง

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100  -  -  -

ปN 2558 
ศึกษาแล�ว 
5 ลุ�มน้ํา 
ปN 2562 
ศึกษาครบ 
25 ลุ�มน้ํา 
ปN 2563 จบ
โครงการ
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด

ป�งบประมาณ
หมายเหตุ

3. โครงการใหBบริการฐานขBอมูลพื้นฐาน
ดิจิทัลดBานการผังเมือง

เปCาหมาย 157 ผัง - - - -

งปม. 25.9109 - - - -
เชิงปริมาณ : จํานวนระบบและฐานข�อมูลด�านการ
ผังเมืองที่ให�บริการแก�ประชาชน

157 ผัง - - - -

เชิงคุณภาพ 1 : ฐานข�อมูลที่ให�บริการมีความ
ถูกต�องและสอดคล�องกับสภาพปLจจุบัน

ร�อยละ 100 - - - -

เชิงคุณภาพ 2 : ประชาชนที่สืบค�นข�อมูล มีความ
พึงพอใจต�อระบบการให�บริการฐานข�อมูลด�านการ
ผังเมือง

ร�อยละ 70 - - - -

กิจกรรมหลักที่ 1 บริการฐานขBอมูล
ดิจิทัลดBานการผังเมือง

เปCาหมาย 157 ผัง - - - -

งปม. 25.9109 - - - -
เชิงปริมาณ : จํานวนระบบและฐานข�อมูลด�านการ
ผังเมืองที่ให�บริการแก�ประชาชน

157 ผัง - - - -

เชิงคุณภาพ 1 : ฐานข�อมูลที่ให�บริการมีความ
ถูกต�องและสอดคล�องกับสภาพปLจจุบัน

ร�อยละ 100 - - - -

เชิงคุณภาพ 2 : ประชาชนที่สืบค�นข�อมูล มีความ
พึงพอใจต�อระบบการให�บริการฐานข�อมูลด�านการ
ผังเมือง

ร�อยละ 70 - - - -

จบโครงการ
ในปN 2561
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
แผนแม�บท : 6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนย�อยภายใตBแผนแม�บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปCาหมายการใหBบริการหน�วยงาน : 2. ประเทศมีผังเมืองเป.นกรอบชี้นําในการพัฒนา
กลยุทธ
 : 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ เพื่อเป.นกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่
ตารางที่ 4 : โครงการวางและสนับสนุนดBานการผังเมือง

2561 2562 2563 2564 2565
1. โครงการวางและสนับสนุนดBานการผังเมือง เปCาหมาย 322 แห�ง 235 แห�ง 220 แห�ง 222 แห�ง 222 แห�ง 1,221 แห�ง

งปม. 1,790.6555 1,795.8978 2,057.1488 2,026.7475 2,026.7475 9,697.1971
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนผังเมืองที่จัดทํา 148 ผัง 129 ผัง 118 ผัง 120 ผัง 120 ผัง

848.3988 699.7669 731.4804 714.7699 714.7699

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนองค@กรปกครองส�วนท�อง สผม. สวผ. 174 แห�ง 106 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง
ถิ่นที่ได�รับการสนับสนุนและส�งเสริมด�านการผังเมือง 572.2539 272.4458 249.3287 241.9776 241.9776

เชิงปริมาณ 3 : จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร@
สารสนเทศ (GIS)

สวผ. 39 แห�ง 33 แห�ง 78 แห�ง 74 แห�ง 75 แห�ง

370.0028 823.6851 1,076.3397 1,070.0000 1,070.0000
เชิงปริมาณ 4 : จํานวนผังเมืองรวมเมือง
/ชุมชน ที่มีระบบภูมิศาสตร@สารสนเทศ (GIS)

สวผ. 13 ผัง 8 ผัง - 30 ผัง 30 ผัง

เชิงคุณภาพ : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได�รับการวางผัง
เมืองแล�วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช� และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย�างเหมาะสม

สปภ. สผม.
 กผฉ. สวผ.

 สวป.

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

ภารกิจดBานการผังเมือง 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุรวมผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง
ป�งบประมาณ

สปภ. สผม.
 กผฉ. สวผ.

 สวป.
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2561 2562 2563 2564 2565
หมายเหตุรวมผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 วางและจัดทําผังเมือง เปCาหมาย 148 ผัง 129 ผัง 118 ผัง 120 ผัง 120 ผัง
งปม. 848.3988 699.7669 731.4804 714.7699 714.7699

เชิงปริมาณ : จํานวนผังเมืองที่จัดทํา สปภ. สผม.
 กผฉ. สวผ.

 สวป.

148 ผัง 129 ผัง 118 ผัง 120 ผัง 120 ผัง

เชิงคุณภาพ : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได�รับการวางผัง
เมืองแล�วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช� และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย�างเหมาะสม

สปภ. สผม.
 กผฉ. สวผ.

 สวป.

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมรองที่ 1.1 การวางผังนโยบาย 3 ผัง 3 ผัง - 2 ผัง -
 (1) ผังประเทศ สปภ. 1 ผัง - - - -
 (2) ผังภาค/ผังอนุภาค สปภ. 2 ผัง 3 ผัง - - -
 (3) ผังนโยบายระดับจังหวัด สปภ. - - - 2 ผัง -
กิจกรรมรองที่ 1.2 การวางผังเมืองรวม 186 ผัง 108 ผัง 102 ผัง 200 ผัง 210 ผัง
 (1) ผังเมืองรวมจังหวัด สปภ. 13 ผัง 2 ผัง - - -
 (2) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน สผม. 37 ผัง 29 ผัง 42 ผัง 100 ผัง 100 ผัง
   (2.1) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ขั้นตอน 1-4 สผม. 6 ผัง 7 ผัง 4 ผัง 30 ผัง 30 ผัง
   (2.2) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ขั้นตอน 5-8 สผม. 12 ผัง 3 ผัง 19 ผัง 30 ผัง 30 ผัง
   (2.3) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ขั้นตอน 9-18 สผม. 11 ผัง 15 ผัง 17 ผัง 30 ผัง 30 ผัง
   (2.4) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (จ�าง ทปษ.) สผม. 8 ผัง 4 ผัง 2 ผัง 10 ผัง 10 ผัง
 (3) ผังเมืองรวมชุมชนระดับอําเภอ สผม. 66 ผัง 77 ผัง 60 ผัง 100 ผัง 110 ผัง
   (3.1) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ขั้นตอน 1-4 สผม. 26 ผัง 30 ผัง 30 ผัง 40 ผัง 40 ผัง
   (3.2) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ขั้นตอน 5-8 สผม. 40 ผัง 27 ผัง 30 ผัง 30 ผัง 40 ผัง
   (3.3) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ขั้นตอน 9-18 สผม. - 20 ผัง - 30 ผัง 30 ผัง
 (4) ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล สผม. 70 ผัง - - - -
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2561 2562 2563 2564 2565
หมายเหตุรวมผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ

กิจกรรมรองที่ 1.3 ผังเมืองเฉพาะ 40 ผัง 42 ผัง 39 ผัง 42 ผัง 42 ผัง
 (1) ผังพื้นที่เฉพาะ กผฉ. 40 ผัง 42 ผัง 39 ผัง 42 ผัง 42 ผัง
   (1.1) ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน (จ�างศึกษาฯ) กผฉ. 6 ผัง - - - -

   (1.2) ผังพื้นที่เฉพาะเพื่อการท�องเที่ยว (จ�าง
ศึกษาฯ)

กผฉ. 10 ผัง 24 ผัง 21 ผัง 24 ผัง 24 ผัง

   (1.3) ศึกษา ออกแบบ วางผังพื้นที่เฉพาะ 
(ดําเนินการเอง)

กผฉ. 24 ผัง 18 ผัง 18 ผัง 18 ผัง 18 ผัง

         (1.3.1) ผังพัฒนาพื้นที่/อนุรักษ@เมือง 
ชุมชน/ปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กผฉ. 4 ผัง 3 ผัง 3 ผัง 3 ผัง 3 ผัง

         (1.3.2) ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ กผฉ. 8 ผัง 6 ผัง 6 ผัง 6 ผัง 6 ผัง
         (1.3.3) ผังเสนอแนะรูปแบบเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่

กผฉ. 8 ผัง 6 ผัง 6 ผัง 6 ผัง 6 ผัง

         (1.3.4) ส�งเสริม สนับสนุนและติดตามการ
พัฒนาพื้นที่

กผฉ. 4 ผัง 3 ผัง 3 ผัง 3 ผัง 3 ผัง

กิจกรรมรองที่ 1.4 วางและจัดทําผังระบบ
ระบายน้ํา

5 ผัง 6 ผัง 9 ผัง 5 ผัง 5 ผัง

 (1) วางผังระบบระบายน้ําในจังหวัด สวผ. 5 ผัง 6 ผัง 9 ผัง 5 ผัง 5 ผัง
  (1.1) วางแผนและวิเคราะห@ด�านการปIองกัน
อุทกภัยในระดับลุ�มน้ํา

สวผ. 5 ผัง 6 ผัง 9 ผัง 5 ผัง 5 ผัง

  (1.2) การจัดทําฐานข�อมูลด�านการจัดการภัย
พิบัติในระดับจังหวัด

สวผ. 5 ผัง 6 ผัง 9 ผัง 5 ผัง 5 ผัง
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หมายเหตุรวมผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ

กิจกรรมรองที่ 1.5 การติดตาม ทบทวน และ
ประเมินผลผัง

81 ผัง 125 ผัง 230 ผัง 439 ผัง 439 ผัง

 (1) ติดตามและประเมินผลผังประเทศ/ภาค สวป.  1 ผัง  1 ผัง  1 ผัง  1 ผัง  1 ผัง
 (2) ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด สวป. 43 ผัง 76 ผัง 76 ผัง 76 ผัง 76 ผัง
    (2.1) การติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปN สวป. 43 ผัง 76 ผัง 76 ผัง 76 ผัง 76 ผัง
    (2.2) การประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด สวป. 43 ผัง 76 ผัง 76 ผัง 76 ผัง 76 ผัง
 (3) ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมเมือง สวป. 37 ผัง 48 ผัง 153 ผัง 362 ผัง 362 ผัง
    (3.1) การติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปN สวป. 23 ผัง 25 ผัง 123 ผัง 332 ผัง 332 ผัง
    (3.2) การประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน สวป. 14 ผัง 23 ผัง 30 ผัง 30 ผัง 30 ผัง

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 76



2561 2562 2563 2564 2565
หมายเหตุรวมผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนและส�งเสริมดBานการ
ผังเมือง

เปCาหมาย 174 แห�ง 106 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง

งปม. 572.2539 272.4458 249.3287 241.9776 241.9776
เชิงปริมาณ: จํานวนองค@กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่
ได�รับการสนับสนุนและส�งเสริมด�านการผังเมือง

สผม. สวผ. 174 แห�ง 106 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง 102 แห�ง

เชิงคุณภาพ : ร�อยละขององค@กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นที่ได�รับการสนับสนุนและส�งเสริมด�านการผัง
เมือง

สผม. สวผ. ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

กิจกรรมรองที่ 2.1 สนับสนุนการผังเมืองใหBกับ
อปท.

 (1) ส�งเสริมและสนับสนุนการผังเมืองให�กับ อปท. สผม. 174 แห�ง 106 แห�ง 103 แห�ง 200 แห�ง 210 แห�ง
กิจกรรมรองที่ 2.2 การใหBบริการดBานแผนที่
 (1) สนับสนุนและให�คําปรึกษาด�านงานแผนที่ สวผ. 76 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด
กิจกรรมรองที่ 2.3 การใหBบริการดBานสํารวจรังวัด

 (1) สํารวจจัดทําแผนที่นามศัพท@ภูมิศาสตร@และ
กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ

สวผ. 6 รายการ 6 รายการ 6 รายการ 6 รายการ 6 รายการ

 (2) การจัดทําหลักหมุดเฉลิมพระเกียรติและ
สํารวจหาค�าพิกัดและค�าระดับ

สวผ. 36 หมุด 36 หมุด 36 หมุด 36 หมุด 36 หมุด

 (3) บํารุงรักษาสถานีโครงข�ายอ�างอิง GNSS สวผ. 15 สถานี 15 สถานี 15 สถานี 15 สถานี 15 สถานี
 (4) การบริการวงจรสื่อสารและอินเตอร@เน็ต สวผ. 15 สถานี 15 สถานี 15 สถานี 15 สถานี 15 สถานี
กิจกรรมรองที่ 2.4 การใหBบริการดBานการ
ออกแบบวางผังวิศวกรรม และพัฒนาขBอมูลเพื่อ
สนับสนุน อปท.

 (1) โครงการพัฒนาข�อมูลกลางด�านคมนาคม
ขนส�งและสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุน อปท.

สวผ. 25 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง

 (2) โครงการส�งเสริมการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ตามผังเมือง

สวผ. 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง

 (3) โครงการให�บริการออกแบบวางผังวิศวกรรม สวผ. 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง
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หมายเหตุรวมผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ

กิจกรรมรองที่ 2.5 การใหBบริการและสนับสนุน
ดBานวิศวกรรมเพื่อการปฏิบัติใหBเป>นไปตามผัง
เมือง

 (1) สํารวจปLกหมุดแนวถนนโครงการคมนาคม
ขนส�งตามผังเมืองรวม

สวผ. 3 แห�ง
(30 กม.)

3 แห�ง
(30 กม.)

3 แห�ง
(30 กม.)

3 แห�ง
(30 กม.)

3 แห�ง
(30 กม.)

 (2) การพัฒนาระบบข�อมูลโครงการคมนาคม
ขนส�งตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม

สวผ. 40 แห�ง 40 แห�ง 40 แห�ง 40 แห�ง 40 แห�ง

กิจกรรมรองที่ 2.6 งานพัฒนาและปรับเสริม
ระบบจัดการและฐานขBอมูลเชื่อมโยงระบบภูมิ
สารสนเทศกลางของสํานักวิศวกรรมการผังเมือง

 (1) พัฒนาระบบฐานข�อมูลเชื่อมโยงระบบภูมิ
สารสนเทศกลางของสํานักวิศวกรรมการผังเมือง

สวผ. 20 ผัง 20 ผัง 20 ผัง 20 ผัง 20 ผัง

กิจกรรมรองที่ 2.7 ถ�ายทอดเทคโนโลยีดBานการ
ผังเมือง

 (1) ถ�ายทอดเทคโนโลยีด�านการผังเมืองให�กับ
บุคลากรและ อปท.

สบม. 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง

กิจกรรมรองที่ 2.8 เสริมสรBางภาคีเครือข�าย 
และสรBางการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ดําเนินงาน

 (1) เสริมสร�างภาคีเครือข�ายของประชาชน และ
สร�างการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน

ปชส. 10 จังหวัด - - - -

 (2) ติดตามผลการดําเนินงานกลุ�มภาคีเครือข�าย
ความร�วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ�มจังหวัด เขต
เศรษฐกิจพิเศษเชิงรุก

ปชส. 2 จังหวัด - - - -
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หมายเหตุรวมผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบภูมิศาสตร

สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง

เปCาหมาย 39 แห�ง 33 แห�ง 78 แห�ง 74 แห�ง 75 แห�ง

งปม. 370.0028 823.6851 1,076.3397 1,070.0000 1,070.0000
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร@
สารสนเทศ (GIS)

สวผ. 39 แห�ง 33 แห�ง 78 แห�ง 74 แห�ง 75 แห�ง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนผังเมืองรวมเมือง
/ชุมชน ที่มีระบบภูมิศาสตร@สารสนเทศ (GIS)

สวผ. 13 ผัง 8 ผัง - 30 ผัง 30 ผัง

เชิงคุณภาพ : ข�อมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองมี
ความถูกต�องทางตําแหน�ง

สวผ. ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ร�อยละ 95

กิจกรรมรองที่ 3.1 สํารวจและจัดทําข�อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร@ (GIS) มาตราส�วน 1 : 4,000 ใน
บริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล (ผูกพันเดิม)

 (1) รายการใหม� สวผ. - 37 จังหวัด 25 จังหวัด 20 จังหวัด 20 จังหวัด
 (2) รายการผูกพัน สวผ. 7 โครงการ

(ผูกพันปN 60)
- - - -

กิจกรรมรองที่ 3.2 สํารวจและจัดทําข�อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร@ (GIS) และจัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน@
อาคาร มาตราส�วน 1 : 4,000 ในบริเวณพื้นที่
นอกชุมชนระดับเทศบาล

 (1) รายการใหม� สวผ. 13 จังหวัด 8 จังหวัด 8 จังหวัด 8 จังหวัด 8 จังหวัด
 (2) รายการผูกพัน สวผ. 11 จังหวัด 8 จังหวัด 8 จังหวัด 8 จังหวัด 8 จังหวัด

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 79



2561 2562 2563 2564 2565
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ป�งบประมาณ

กิจกรรมรองที่ 3.3 ปรับปรุงแผนที่ และจัดทํา
ข�อมูลการใช�ประโยชน@อาคารด�วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร@ (GIS)  มาตราส�วน 1 : 4,000

 (1) รายการใหม� สวผ. 4 จังหวัด 6 จังหวัด 6 จังหวัด 6 จังหวัด 6 จังหวัด
 (2) รายการผูกพัน สวผ. - 4 จังหวัด 

(ผูกพันปN 61)
6 จังหวัด 

(ผูกพันปN 62)
7 จังหวัด 

(ผูกพันปN 63)
7 จังหวัด 

(ผูกพันปN 64)

กิจกรรมรองที่ 3.4 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน@
อาคารด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@ (GIS)  
มาตราส�วน 1 : 4,000

 (1) รายการใหม� สวผ. 16 จังหวัด 16 จังหวัด 16 จังหวัด 16 จังหวัด 16 จังหวัด
 (2) รายการผูกพัน สวผ. 11 จังหวัด 

(ผูกพันปN 61)
16 จังหวัด 
(ผูกพันปN 62)

16 จังหวัด 
(ผูกพันปN 63)

16 จังหวัด 
(ผูกพันปN 64)

16 จังหวัด 
(ผูกพันปN 65)

กิจกรรมรองที่ 3.5 สํารวจและจัดทําข�อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร@ (GIS) มาตราส�วน 1 : 4,000 เพื่อการ
ประเมินผลผังเมืองรวม/ชุมชน

 (1) จัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร@ (GIS) มาตราส�วน 1 : 
4,000 เพื่อการประเมินผลผังเมือง

สวผ. 13 แห�ง 8 แห�ง 8 แห�ง 8 แห�ง 8 แห�ง
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 5. ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
แผนแม�บท : 19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แผนย�อยภายใตBแผนแม�บท : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ�มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด�านน้ําของประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 4. การเติบโตที่เป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 4. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล�อมสู�อนาคต
เปCาหมายการใหBบริการหน�วยงาน : 5. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา ได�รับการปIองกันน้ําท�วม การจัดทําระบบระบายน้ํา และการปIองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม�น้ํา
กลยุทธ
 : 4. ส�งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก�อสร�างระบบปIองกันน้ําท�วมในพื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก�อสร�างเขื่อนปIองกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม�น้ําทั้งภายในประเทศ
               และระหว�างประเทศ รวมถึงการปIองกันการกัดเซาะชายฝLWงทะเล
ตารางที่ 4 : โครงการวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ�มน้ํา

2561 2562 2563 2564 2565
2. โครงการวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทา
อุทกภัยลุ�มน้ํา

เปCาหมาย 5 ลุ�มน้ํา
12,081,562 ไร�

6 ลุ�มน้ํา - - - 15 ลุ�มน้ํา

งปม. 150.0000 202.0000 - - - 352.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนผังปIองกันและบรรเทา
อุทกภัยลุ�มน้ําที่มีการจัดทํา

สวผ. 5 ลุ�มน้ํา
12,081,562 ไร�

6 ลุ�มน้ํา - - -

150.0000 202.0000 - - -
เชิงคุณภาพ : ผังนโยบายที่คํานึงถึงการปIองกัน
และบรรเทาปLญหาน้ําท�วมอย�างเป.นระบบทั้งลุ�มน้ํา
และถูกต�องตามหลักวิชาการผังเมือง

สวผ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100  -  -  -

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง
ป�งบประมาณ

หมายเหตุรวม

ภารกิจดBานการผังเมือง 

ปN 2558 
ศึกษาแล�ว 
5 ลุ�มน้ํา 
ปN 2562 
ศึกษาครบ
 25 ลุ�มน้ํา 
ปN 2563 
จบโครงการ
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
หมายเหตุรวม

กิจกรรมหลักที่ 1 วางและจัดทําผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภัยลุ�มน้ํา

เปCาหมาย 5 ลุ�มน้ํา
12,081,562 ไร�

6 ลุ�มน้ํา - - -

งปม. 150.0000 202.0000 - - -
เชิงปริมาณ : จํานวนผังปIองกันและบรรเทา
อุทกภัยลุ�มน้ําที่มีการจัดทํา

สวผ. 5 ลุ�มน้ํา
12,081,562 ไร�

6 ลุ�มน้ํา - - -

เชิงคุณภาพ : ผังนโยบายที่คํานึงถึงการปIองกัน
และบรรเทาปLญหาน้ําท�วมอย�างเป.นระบบทั้งลุ�มน้ํา
และถูกต�องตามหลักวิชาการผังเมือง

สวผ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100  -  -  -

กิจกรรมรองที่ 1.1 วางผังการระบายน้ําจังหวัด
ในลุ�มน้ํา

งปม. 150.0000 202.0000 - - -

 (1) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มเจ�าพระยา สวผ. 35.0000 - - - -
 (2) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มท�าจีน สวผ. 25.0000 - - - -
 (3) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มภาคใต�ฝLWง
ตะวันตก

สวผ. 40.0000 - - - -

 (4) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มบางปะกง สวผ. 25.0000 - - - -
 (5) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มปLตตานี สวผ. 25.0000 - - - -
 (6) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มปXาสัก สวผ. - 22.0000 - - -
 (7) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มปYง สวผ. - 35.0000 - - -
 (8) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มกก สวผ. - 25.0000 - - -
 (9) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มโขง สวผ. - 40.0000 - - -
 (10) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มชี สวผ. - 40.0000 - - -
 (11) วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ�มมูล สวผ. - 40.0000 - - -
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
แผนแม�บท : 6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนย�อยภายใตBแผนแม�บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปCาหมายการใหBบริการหน�วยงาน : 2. ประเทศมีผังเมืองเป.นกรอบชี้นําในการพัฒนา
กลยุทธ
 : 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ เพื่อเป.นกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่
ตารางที่ 4 : โครงการใหBบริการฐานขBอมูลพื้นฐานดิจิทัลดBานการผังเมือง

2561 2562 2563 2564 2565
3. โครงการใหBบริการฐานขBอมูลพื้นฐานดิจิทัล
ดBานการผังเมือง

เปCาหมาย 157 ผัง - - - - 157 ผัง

งปม. 25.9109 - - - - 25.9109
เชิงปริมาณ : จํานวนระบบและฐานข�อมูลด�าน
การผังเมืองที่ให�บริการแก�ประชาชน

ศทส. 157 ผัง - - - -

25.9109 - - - -
เชิงคุณภาพ 1 : ฐานข�อมูลที่ให�บริการมีความ
ถูกต�องและสอดคล�องกับสภาพปLจจุบัน

ศทส. ร�อยละ 100 - - - -

เชิงคุณภาพ 2 : ประชาชนที่สืบค�นข�อมูล มีความ
พึงพอใจต�อระบบการให�บริการฐานข�อมูลด�านการ
ผังเมือง

ศทส. ร�อยละ 70 - - - -

จบ
โครงการ
ในปN 2561

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง
ป�งบประมาณ

หมายเหตุรวม

ภารกิจดBานการผังเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
หมายเหตุรวม

กิจกรรมหลักที่ 1 บริการฐานข�อมูลดิจิทัลด�าน
การผังเมือง

เปCาหมาย 157 ผัง - - - -

งปม. 25.9109 - - - -
เชิงปริมาณ : จํานวนระบบและฐานข�อมูลด�าน
การผังเมืองที่ให�บริการแก�ประชาชน

ศทส. 157 ผัง - - - -

เชิงคุณภาพ 1 : ฐานข�อมูลที่ให�บริการมีความ
ถูกต�องและสอดคล�องกับสภาพปLจจุบัน

ศทส. ร�อยละ 100 - - - -

เชิงคุณภาพ 2 : ประชาชนที่สืบค�นข�อมูล มีความ
พึงพอใจต�อระบบการให�บริการฐานข�อมูลด�านการ
ผังเมือง

ศทส. ร�อยละ 70 - - - -

กิจกรรมย�อย 1.1 บริการฐานข�อมูลดิจิทัลด�าน
การผังเมือง

งปม. 25.9109 - - - -

 (1) งบรายจ�ายอื่น ศทส. 25.9109 - - - -
     - รายการปNเดียว 25.9109 - - - -
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 1. ด�านความมั่นคง แผนแม�บท : 1. ความมั่นคง

                              2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน                  5. การท�องเที่ยว
                              5. ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม                  6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ :     5. ด�านเศรษฐกิจ                  9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

                              6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม                19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :
                              1. การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน                  3. การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างยั่งยืน
                              2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ                  4. การเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
                              4. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล�อมสู�อนาคต                  5. การเสริมสร�างความมั่นคงแห�งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู�ความมั่งคั่งและยั่งยืน

                 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ตารางที่ 1 : ประเด็นยุทธศาสตร


2561 2562 2563 2564 2565
พื้นที่เมือง ชุมชน มีการบริหารจัดการที่ดี มีการ
พัฒนาโครงสร<างอย�างเหมาะสม น�าอยู� ปลอดภัย 
เป>นมิตรกับสิ่งแวดล<อม สามารถป@องกันและรองรับ
ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได<อย�างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นทีเมือง ชุมชน ที่ได�รับการ
บริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ที่เหมาะสม น�าอยู� ปลอดภัย ป<องกันและรองรับ
ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได�อย�างมีประสิทธิภาพ

249 แห�ง 250 แห�ง 435 แห�ง 458 แห�ง 422 แห�ง

เชิงคุณภาพ : ร�อยละของประชาชนในพื้นที่เมืองและ
ชุมชนได�รับประโยชน@จากการพัฒนาเมือง การ
ปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง พร�อม
องค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�าง ๆ ทําให�ประชาชน
มีคุณภาพที่ดีและมีโอกาสในการสร�างรายได�เพิ่มขึ้น

ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัด
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 1. ด�านความมั่นคง แผนแม�บท : 1. ความมั่นคง

                              2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน                  5. การท�องเที่ยว
                              5. ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม                  6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ :     5. ด�านเศรษฐกิจ                  9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

                              6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม                19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :
                              1. การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน                  3. การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างยั่งยืน
                              2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ                  4. การเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
                              4. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล�อมสู�อนาคต                  5. การเสริมสร�างความมั่นคงแห�งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู�ความมั่งคั่งและยั่งยืน

                 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ตารางที่ 2 : เป@าหมายหน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565
1. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช<
ประโยชน
และการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐานได<อย�าง
เหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข�งขัน และรองรับการเติบโตที่
เป>นมิตรกับสิ่งแวดล<อม

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนได�รับการ
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�เป'นเมืองน�าอยู� ปลอดภัย 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน และรองรับการ
เติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

249 แห�ง 250 แห�ง 435 แห�ง 458 แห�ง 422 แห�ง

เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได�รับ
ประโยชน@จากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน@ 
ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง พร�อมองค@ประกอบ
โครงสร�างพื้นฐานต�างๆ ทําให�ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
และมีโอกาสในการสร�างรายได�เพิ่มขึ้น

ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

- พัฒนาเมือง
- EEC
- เศรษฐกิจพิเศษ
- จัดรูป
- ท�องเที่ยว
- จชต.

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

เป@าหมายหน�วยงาน ตัวชี้วัด
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
เป@าหมายหน�วยงาน ตัวชี้วัด

ป�งบประมาณ
หมายเหตุ

2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 
พื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา ได<รับการป@องกันน้ําท�วม การ
จัดทําระบบระบายน้ํา และการป@องกันการกัดเซาะ
การพังทลายของตลิ่งริมแม�น้ํา

เชิงปริมาณ 1 : พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจ ได�รับการป<องกันและลดผลกระทบจาก
ปHญหาอุทกภัยน้ํา

32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร� - เขื่อนในประเทศ
- น้ําท�วม

เชิงปริมาณ 2 : ความยาวพื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ําได�รับการ
ป<องกัน

100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร

เชิงคุณภาพ : ร�อยละของประชาชนในพื้นที่ได�รับ
ประโยชน@จากการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน เพื่อ
ป<องกันผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

3. พื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ําชายแดนระหว�างประเทศ ได<รับ
การป@องกันการกัดเซาะ มิให<เกิดการสูญเสียดินแดน
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และรักษาแนวร�องน้ํา
ลึกที่เป>นเส<นแบ�งเขตระหว�างประเทศมิให<
เปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม�เข<าใจกับ
ประเทศเพื่อนบ<าน และป@องกันชีวิตและทรัพย
สิน 
ตลอดจนรักษาผลประโยชน
ชาติ

เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ําชายแดนระหว�าง
ประเทศ ได�รับการป<องกันการกัดเซาะและการ
พังทลายของตลิ่ง

33,949 เมตร 48,400 เมตร 42,324 เมตร 46,400 เมตร 46,400 เมตร - เขื่อนชายแดน

เชิงคุณภาพ : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนว
แม�น้ําชายแดนระหว�างประเทศลดลง

ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80
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2561 2562 2563 2564 2565
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง เป@าหมาย 68 แห�ง 54 แห�ง 72 แห�ง 80 แห�ง 80 แห�ง

งปม. 2,105.8395 1,270.4103 1,533.9180 1,544.0045 1,544.0045
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐาน

68 แห�ง 54 แห�ง 72 แห�ง 80 แห�ง 80 แห�ง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการออกแบบ
รายละเอียด

18 แห�ง 15 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

เชิงปริมาณ 3 : จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทาง
น้ําที่ถูกกําจัด

954,000 ตัน 1,170,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตารางที่ 3 : ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างและพัฒนา
พื้นที่ตามผังเมือง

เป@าหมาย 68 แห�ง 54 แห�ง 72 แห�ง 80 แห�ง 80 แห�ง

งปม. 2,002.5603 1,168.4494 1,455.4971 1,464.0045 1,464.0045
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐาน

68 แห�ง 54 แห�ง 72 แห�ง 80 แห�ง 80 แห�ง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการออกแบบ
รายละเอียด

18 แห�ง 15 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 2 กําจัดวัชพืช เป@าหมาย 954,000 ตัน 1,170,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน
งปม. 103.2792 101.9609 78.4209 80.0000 80.0000

เชิงปริมาณ : จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา
ที่ถูกกําจัด

954,000 ตัน 1,170,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 89



2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ

ป�งบประมาณ

2. โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

เป@าหมาย 14 แห�ง 14 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

งปม. 367.1275 324.3590 296.5061 300.0000 300.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
พัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

14 แห�ง 14 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

เป@าหมาย 14 แห�ง 14 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

งปม. 367.1275 324.3590 296.5061 300.0000 300.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
พัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

14 แห�ง 14 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 90



2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ

ป�งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

เป@าหมาย 6 ผัง 7 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 10 ผัง

งปม. 222.6440 354.7790 439.3281 440.0000 440.0000
เชิงปริมาณ 1 : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได�รับการวางผัง

6 ผัง 7 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 10 ผัง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

- 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง

เชิงปริมาณ 3 : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับ
การก�อสร�างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7 แห�ง 2 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 91
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป@าหมาย 6 ผัง 7 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 10 ผัง

งปม. 222.6440 354.7790 439.3281 440.0000 440.0000
เชิงปริมาณ 1 : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได�รับการวางผัง

6 ผัง 7 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 10 ผัง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

- 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง

เชิงปริมาณ 3 : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับ
การก�อสร�างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7 แห�ง 2 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 92



2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ

ป�งบประมาณ

4. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท�องเที่ยว เป@าหมาย 9 แห�ง 15 แห�ง 21 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง
งปม. 206.2417 302.5303 436.2956 500.0000 500.0000

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เพื่อการท�องเที่ยวได�รับ
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

9 แห�ง 15 แห�ง 21 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างและพัฒนา
พื้นที่เพื่อการท�องเที่ยว

เป@าหมาย 9 แห�ง 15 แห�ง 21 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง

งปม. 206.2417 302.5303 436.2956 500.0000 500.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เพื่อการท�องเที่ยวได�รับ
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

9 แห�ง 15 แห�ง 21 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ

ป�งบประมาณ

5. โครงการที่ดินที่ได<รับการจัดรูปเพื่อ
พัฒนา

เป@าหมาย 1,460 ไร� 368 ไร� 1,199 ไร� 2,500 ไร� 2,500 ไร�

งปม. 551.2748 251.0998 188.1205 213.0946 213.0946
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการการพัฒนา
ด�วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

1,460 ไร� 368 ไร� 1,199 ไร� 2,500 ไร� 2,500 ไร�

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได�
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่ด<วย
วิธีการจัดรูปที่ดิน

เป@าหมาย 1,460 ไร� 368 ไร� 1,199 ไร� 2,500 ไร� 2,500 ไร�

งปม. 551.2748 251.0998 188.1205 213.0946 213.0946
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการการพัฒนา
ด�วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

1,460 ไร� 368 ไร� 1,199 ไร� 2,500 ไร� 2,500 ไร�

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได�
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด หมายเหตุ

ป�งบประมาณ

6. โครงการก�อสร<างป@องกันน้ําท�วมพื้นที่
ชุมชน

เป@าหมาย 32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร�

งปม. 3,470.2989 3,039.3405 3,490.6013 3,500.0000 3,500.0000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได�รับการป<องกันและลด
ผลกระทบจากปHญหาอุทกภัยและน้ําท�วม

32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร�

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างเพื่อป<องกันอุทกภัยและน้ําท�วม มี
คุณภาพและได�มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 1 ศึกษาออกแบบและ
ก�อสร<างระบบป@องกันน้ําท�วมพื้นที่ชุมชน

เป@าหมาย 32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร�

งปม. 3,470.2989 3,039.3405 3,490.6013 3,500.0000 3,500.0000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได�รับการป<องกันและลด
ผลกระทบจากปHญหาอุทกภัยและน้ําท�วม

32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร�

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างเพื่อป<องกันอุทกภัยและน้ําท�วม มี
คุณภาพและได�มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100
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7. โครงการก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่งริม
แม�น้ําภายในประเทศ

เป@าหมาย 100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร

งปม. 7,444.3225 7,663.6190 7,223.9926 7,300.0000 7,300.0000
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา
ภายในประเทศที่ได�รับการป<องกัน

100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร

เชิงคุณภาพ : เขื่อนป<องกันตลิ่งที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�รับมาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างเขื่อนป@องกัน
ตลิ่งริมแม�น้ําภายในประเทศ

เป@าหมาย 100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร

งปม. 7,444.3225 7,663.6190 7,223.9926 7,300.0000 7,300.0000
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา
ภายในประเทศที่ได�รับการป<องกัน

100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร

เชิงคุณภาพ : เขื่อนป<องกันตลิ่งที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�รับมาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100
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8. โครงการก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่ง
เพื่อป@องกันการสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ

เป@าหมาย 33,949 เมตร 48,400 เมตร 42,324 เมตร 46,400 เมตร 46,400 เมตร

งปม. 4,440.5703 4,161.9373 4,061.2716 4,212.8922 4,212.8922
เชิงปริมาณ 1 : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา
ชายแดนระหว�างประเทศและพื้นที่ชายฝHNงทะเล
ได�รับการป<องกันการพังทลาย

30,770 เมตร 47,117 เมตร 38,821 เมตร 40,000 เมตร 40,000 เมตร

เชิงปริมาณ 2 : พื้นที่ตลิ่งริมชายฝHNงทะเลได�รับการ
ป<องกันการกัดเซาะ

3,179 เมตร 1,283 เมตร 3,503 เมตร 6,400 เมตร 6,400 เมตร

เชิงคุณภาพ 1 : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตาม
แนวแม�น้ําชายแดนระหว�างประเทศลดลง

- - ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

เชิงคุณภาพ 2 : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตลิ่งริม
ชายฝHNงทะเลลดลง

- - ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

เชิงคุณภาพ 3 : เขื่อนป<องกันตลิ่งที่ก�อสร�างมี
คุณภาพและได�รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 - - -

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างเขื่อนป@องกัน
ตลิ่งริมแม�น้ําตามชายแดนระหว�าง
ประเทศ

เป@าหมาย 30,770 เมตร 47,117 เมตร 38,821 เมตร 40,000 เมตร 40,000 เมตร

งปม. 3,922.4959 3,758.1612 3,755.5936 3,812.8922 3,812.8922
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา
ชายแดนระหว�างประเทศและพื้นที่ชายฝHNงทะเล
ได�รับการป<องกันการพังทลาย

30,770 เมตร 47,117 เมตร 38,821 เมตร 40,000 เมตร 40,000 เมตร

เชิงคุณภาพ : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนว
แม�น้ําชายแดนระหว�างประเทศลดลง

- - ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80
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กิจกรรมหลักที่ 2 ก�อสร<างเขื่อนป@องกัน
การกัดเซาะชายฝNOง

เป@าหมาย 3,179 เมตร 1,283 เมตร 3,503 เมตร 6,400 เมตร 6,400 เมตร

งปม. 518.0744 403.7761 305.6780 400.0000 400.0000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมชายฝHNงทะเลได�รับการ
ป<องกันการกัดเซาะ

3,179 เมตร 1,283 เมตร 3,503 เมตร 6,400 เมตร 6,400 เมตร

เชิงคุณภาพ : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตลิ่งริม
ชายฝHNงทะเลลดลง

- - ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80
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9. โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต<

เป@าหมาย 99 แห�ง 101 แห�ง 233 แห�ง 240 แห�ง 240 แห�ง

(ป� 2563 แก<ไขชื่อเป>น โครงการตําบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต<)

งปม. 735.6963 699.3166 1,798.6267 1,800.0000 1,800.0000

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ให�มีความน�าอยู� ปลอดภัย

99 แห�ง 101 แห�ง 233 แห�ง 240 แห�ง 240 แห�ง

เชิงคุณภาพ : จํานวนความต�องการของประชาชน
ในพื้นที่ได�รับการตอบสนอง ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50
 ของความต�องการรวม

ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต<

เป@าหมาย 81 แห�ง 83 แห�ง 109 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง

งปม. 647.1365 578.3800 644.4476 640.0000 640.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ให�มีความน�าอยู� ปลอดภัย

81 แห�ง 83 แห�ง 109 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง

เชิงคุณภาพ : จํานวนความต�องการของประชาชน
ในพื้นที่ได�รับการตอบสนอง ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50
 ของความต�องการรวม

ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50
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กิจกรรมหลักที่ 2 ก�อสร<างและพัฒนา
โครงสร<างพื้นฐานในพื้นที่ฟาร
มตัวอย�างฯ

เป@าหมาย 18 แห�ง 18 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

งปม. 88.5598 120.9366 74.5714 80.0000 80.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ให�มีความน�าอยู� ปลอดภัย

18 แห�ง 18 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

เชิงคุณภาพ : จํานวนความต�องการของประชาชน
ในพื้นที่ได�รับการตอบสนอง ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50
 ของความต�องการรวม

ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50

กิจกรรมหลักที่ 3 ก�อสร<างและพัฒนา
โครงสร<างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต<

เป@าหมาย - - 106 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง

งปม. - - 1,079.6077 1,080.0000 1,080.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ให�มีความน�าอยู� ปลอดภัย

- - 106 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง

เชิงคุณภาพ : จํานวนความต�องการของประชาชน
ในพื้นที่ได�รับการตอบสนอง ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50
 ของความต�องการรวม

- - ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50

ปO 2563 โอน
โครงการ
พัฒนาคสพฐ.
ในพื้นที่จชต. 
(เดิม) มาเป'น
กิจกรรมหลัก
ที่ 3
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10. โครงการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต<

เป@าหมาย 67 แห�ง 99 แห�ง - - -

งปม. 863.5221 1,058.7212 - - -
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

67 แห�ง 99 แห�ง - - -

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 - - -

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างและพัฒนา
โครงสร<างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต<

เป@าหมาย 67 แห�ง 99 แห�ง - - -

งปม. 863.5221 1,058.7212 - - -
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

67 แห�ง 99 แห�ง - - -

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 - - -

ปO 2563 ยุบ
โครงการ 
โดยไปเพิ่ม
เป'น
กิจกรรม
ใหม�ใน
โครงการ
พัฒนาใน
พื้นที่จชต.
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11. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป@าหมาย 4 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ
งปม. 80.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000

จํานวนโครงการที่ได�รับการสนับสนุนด�านการเงิน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

4 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ

กิจกรรมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่

เป@าหมาย 4 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ

งปม. 80.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000
จํานวนโครงการที่ได�รับการสนับสนุนด�านการเงิน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

4 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ

12. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

เป@าหมาย 24 แห�ง 36 แห�ง 52 แห�ง 52 แห�ง 16 แห�ง

งปม. 310.0724 941.0265 1,126.1412 2,195.2656 627.1080
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนภายใต�
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ได�รับ
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�เป'นเมืองน�าอยู� 
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม

24 แห�ง 36 แห�ง 52 แห�ง 52 แห�ง 16 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100
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แผนแม�บท : 6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน@และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 3. ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง  พร�อมองค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ อย�างเป'นระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง
               เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง

2561 2562 2563 2564 2565
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง เป@าหมาย 68 แห�ง 54 แห�ง 72 แห�ง 80 แห�ง 80 แห�ง 354 แห�ง

งปม. 2,105.8395 1,270.4103 1,533.9180 1,544.0045 1,544.0045 7,998.1768
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐาน

สสผ. สสถ. 
สวค.

68 แห�ง 54 แห�ง 72 แห�ง 80 แห�ง 80 แห�ง

2,002.5603 1,168.4494 1,455.4971 1,464.0045 1,464.0045
เชิงปริมาณ 2 : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการออกแบบ
รายละเอียด

สสผ. สสถ. 
สวค.

18 แห�ง 15 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

เชิงปริมาณ 3 : จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทาง
น้ําที่ถูกกําจัด

กบร. 954,000 ตัน 1,170,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน

103.2792 101.9609 78.4209 80.0000 80.0000
เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. สสถ. 
สวค.

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างและพัฒนาพื้นที่ตาม
ผังเมือง

เป@าหมาย 68 แห�ง 54 แห�ง 72 แห�ง 80 แห�ง 80 แห�ง

งปม. 2,002.5603 1,168.4494 1,455.4971 1,464.0045 1,464.0045
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐาน

สสผ. สสถ. 
สวค.

68 แห�ง 54 แห�ง 72 แห�ง 80 แห�ง 80 แห�ง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการออกแบบ
รายละเอียด

สสผ. สสถ. 
สวค.

18 แห�ง 15 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. สสถ. 
สวค.

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 ก�อสร<างและพัฒนาพื้นที่
ตามผังเมือง

งปม. 2,002.5603 1,168.4494 1,455.4971 1,464.0045 1,464.0045

 (1) งบดําเนินงาน 16.0118 16.0118 44.0045 44.0045 44.0045
 (2) ค�าก�อสร�าง 1,986.5485 1,152.4376 1,411.4926 1,420.0000 1,420.0000

สสผ. สสถ. 
สวค.

68 แห�ง 54 แห�ง 72 แห�ง 80 แห�ง 80 แห�ง

งปม.    2,002.5603    1,168.4494    1,455.4971    1,464.0045    1,464.0045
กิจกรรมหลักที่ 2 กําจัดวัชพืช เป@าหมาย 954,000 ตัน 1,170,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน

งปม. 103.2792 101.9609 78.4209 80.0000 80.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา
ที่ถูกกําจัด

กบร. 954,000 ตัน 1,170,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน

กิจกรรมย�อยที่ 2.1 กําจัดวัชพืช งปม. 103.2792 101.9609 78.4209 80.0000 80.0000
กบร. 954,000 ตัน 1,170,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน 1,414,000 ตัน
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
แผนแม�บท : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 9.3 การพัฒนาเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน@และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 3. ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง  พร�อมองค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ อย�างเป'นระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง
               เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2561 2562 2563 2564 2565
2. โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป@าหมาย 14 แห�ง 14 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง 86 แห�ง

งปม. 367.1275 324.3590 296.5061 300.0000 300.0000 1,587.9926
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
พัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สสผ. สสถ. 14 แห�ง 14 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

367.1275 324.3590 296.5061 300.0000 300.0000
เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. สสถ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป@าหมาย 14 แห�ง 14 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

งปม. 367.1275 324.3590 296.5061 300.0000 300.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
พัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สสผ. สสถ. 14 แห�ง 14 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. สสถ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 ก�อสร<างและพัฒนาในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งปม. 367.1275 324.3590 296.5061 300.0000 300.0000

 (1) วางและจัดทําผังเมือง
     (1.1) วางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน สผม. 2 ผัง - - - -
 (2) ก�อสร�างและพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
     (2.1) ค�าก�อสร�าง สสผ. สสถ. 14 แห�ง 14 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

งปม. 367.1275 324.3590 296.5061 300.0000 300.0000
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
แผนแม�บท : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน@และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 3. ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง  พร�อมองค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ อย�างเป'นระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง
               เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2561 2562 2563 2564 2565
3. โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

เป@าหมาย 6 ผัง 7 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 43 ผัง

งปม. 222.6440 354.7790 439.3281 440.0000 440.0000 1,896.7511
เชิงปริมาณ 1 : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได�รับการวางผัง

สผม. 6 ผัง 7 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 10 ผัง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

สผม. - 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง

เชิงปริมาณ 3 : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับ
การก�อสร�างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สสผ. 7 แห�ง 2 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

เป@าหมาย 6 ผัง 7 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 10 ผัง

งปม. 222.6440 354.7790 439.3281 440.0000 440.0000
เชิงปริมาณ 1 : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได�รับการวางผัง

สผม. 6 ผัง 7 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 10 ผัง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนโครงการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

สผม. - 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง

เชิงปริมาณ 3 : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับ
การก�อสร�างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สสผ. 7 แห�ง 2 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 ก�อสร<างและพัฒนาพื้นที่ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งปม. 222.6440 354.7790 439.3281 440.0000 440.0000

 (1) วางและจัดทําผังเมือง
     (1.1) วางและจัดทําผังภาคตะวันออก สปภ. - - - - -
     (1.2) วางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน สผม. 6 ผัง 7 ผัง 10 ผัง 10 ผัง 10 ผัง
     (1.3) วางผังพื้นที่เฉพาะ กผฉ. 2 ผัง - - - -
 (2) ก�อสร�างและพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

สสผ. 7 แห�ง 2 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
แผนแม�บท : 5. การท�องเที่ยว
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท�องเที่ยว
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 3. การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน@และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 3. ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง  พร�อมองค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ อย�างเป'นระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง
               เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท�องเที่ยว

2561 2562 2563 2564 2565
4. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท�องเที่ยว เป@าหมาย 9 แห�ง 15 แห�ง 21 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง 95 แห�ง

งปม. 206.2417 302.5303 436.2956 500.0000 500.0000 1,945.0676
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เพื่อการท�องเที่ยวได�รับ
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

สสผ. สสถ. 9 แห�ง 15 แห�ง 21 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง

206.2417 302.5303 436.2956 500.0000 500.0000
เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. สสถ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างและพัฒนาพื้นที่เพื่อ
การท�องเที่ยว

เป@าหมาย 9 แห�ง 15 แห�ง 21 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง

งปม. 206.2417 302.5303 436.2956 500.0000 500.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เพื่อการท�องเที่ยวได�รับ
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

สสผ. สสถ. 9 แห�ง 15 แห�ง 21 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. สสถ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 ก�อสร<างและพัฒนาพื้นที่
เฉพาะเพื่อการท�องเที่ยว

งปม. 206.2417 302.5303 436.2956 500.0000 500.0000

 (1) ค�าก�อสร�าง 206.2417 302.5303      436.2956      500.0000      500.0000
สสผ. สสถ. 9 แห�ง 15 แห�ง 21 แห�ง 25 แห�ง 25 แห�ง

งปม. 206.2417 302.5303 436.2956      500.0000      500.0000
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
แผนแม�บท : 6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน@และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 3. ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง  พร�อมองค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ อย�างเป'นระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง
               เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : โครงการที่ดินที่ได<รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา

2561 2562 2563 2564 2565
5. โครงการที่ดินที่ได<รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา เป@าหมาย 1,460 ไร� 368 ไร� 1,199 ไร� 2,500 ไร� 2,500 ไร� 8,027 ไร�

งปม. 551.2748 251.0998 188.1205 213.0946 213.0946 1,416.6843
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการการพัฒนา
ด�วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

สจพ. 1,460 ไร� 368 ไร� 1,199 ไร� 2,500 ไร� 2,500 ไร�

551.2748 251.0998 188.1205 213.0946 213.0946
เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได�
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

สจพ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่ด<วยวิธีการจัดรูป
ที่ดิน

เป@าหมาย 1,460 ไร� 368 ไร� 1,199 ไร� 2,500 ไร� 2,500 ไร�

งปม. 551.2748 251.0998 188.1205 213.0946 213.0946
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการการพัฒนา
ด�วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

สจพ. 1,460 ไร� 368 ไร� 1,199 ไร� 2,500 ไร� 2,500 ไร�

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได�
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

สจพ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 ก�อสร<างโครงสร<างพื้นฐาน งปม. 551.2748 251.0998 188.1205 213.0946 213.0946
 (1) งบดําเนินงาน 13.0946 13.0946 13.0946 13.0946 13.0946
 (2) ค�าก�อสร�าง 538.1802 238.0052 175.0259 200.0000 200.0000

สจพ. 1,460 ไร� 368 ไร� 1,199 ไร� 2,500 ไร� 2,500 ไร�
งปม. 538.1802 238.0052 175.0259 200.0000 200.0000
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 5. ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
แผนแม�บท : 19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ�มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด�านน้ําของประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 4. การเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 4. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล�อมสู�อนาคต
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 5. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา ได�รับการป<องกันน้ําท�วม การจัดทําระบบระบายน้ํา และการป<องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม�น้ํา
กลยุทธ
 : 4. ส�งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก�อสร�างระบบป<องกันน้ําท�วมในพื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก�อสร�างเขื่อนป<องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม�น้ําทั้งภายในประเทศ
               และระหว�างประเทศ รวมถึงการป<องกันการกัดเซาะชายฝHNงทะเล
ตารางที่ 4 : โครงการก�อสร<างป@องกันน้ําท�วมพื้นที่ชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
6. โครงการก�อสร<างป@องกันน้ําท�วมพื้นที่ชุมชน เป@าหมาย 32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร� 170,437 ไร�

งปม. 3,470.2989 3,039.3405 3,490.6013 3,500.0000 3,500.0000 17,000.2407
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได�รับการป<องกันและลด
ผลกระทบจากปHญหาอุทกภัยและน้ําท�วม

สสผ. กคส. 32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร�

3,470.2989 3,039.3405 3,490.6013 3,500.0000 3,500.0000
เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างเพื่อป<องกันอุทกภัยและน้ําท�วม มีคุณภาพ
และได�มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

สสผ. กคส. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 ศึกษาออกแบบและก�อสร<าง
ระบบป@องกันน้ําท�วมพื้นที่ชุมชน

เป@าหมาย 32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร�

งปม. 3,470.2989 3,039.3405 3,490.6013 3,500.0000 3,500.0000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได�รับการป<องกันและลด
ผลกระทบจากปHญหาอุทกภัยและน้ําท�วม

สสผ. กคส. 32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร�

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างเพื่อป<องกันอุทกภัยและน้ําท�วม มีคุณภาพ
และได�มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

สสผ. กคส. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 ก�อสร<างระบบป@องกันน้ํา
ท�วมพื้นที่ชุมชน

งปม. 3,470.2989 3,039.3405 3,490.6013 3,500.0000 3,500.0000

สสผ. 32,023 ไร� 34,636 ไร� 33,778 ไร� 35,000 ไร� 35,000 ไร�
งปม. 3,470.2989 3,039.3405 3,490.6013 3,500.0000 3,500.0000
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 5. ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
แผนแม�บท : 19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ�มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด�านน้ําของประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 4. การเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 4. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล�อมสู�อนาคต
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 5. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา ได�รับการป<องกันน้ําท�วม การจัดทําระบบระบายน้ํา และการป<องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม�น้ํา
กลยุทธ
 : 4. ส�งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก�อสร�างระบบป<องกันน้ําท�วมในพื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก�อสร�างเขื่อนป<องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม�น้ําทั้งภายในประเทศ
               และระหว�างประเทศ รวมถึงการป<องกันการกัดเซาะชายฝHNงทะเล
ตารางที่ 4 : โครงการก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่งริมแม�น้ําภายในประเทศ

2561 2562 2563 2564 2565
7. โครงการก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่งริมแม�น้ํา
ภายในประเทศ

เป@าหมาย 100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร 557,102 เมตร

งปม. 7,444.3225 7,663.6190 7,223.9926 7,300.0000 7,300.0000 36,931.9341
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา
ภายในประเทศที่ได�รับการป<องกัน

สสผ. 100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร

7,444.3225 7,663.6190 7,223.9926 7,300.0000 7,300.0000
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป<องกันตลิ่งที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�รับมาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่งริม
แม�น้ําภายในประเทศ

เป@าหมาย 100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร

งปม. 7,444.3225 7,663.6190 7,223.9926 7,300.0000 7,300.0000
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา
ภายในประเทศที่ได�รับการป<องกัน

สสผ. 100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร

เชิงคุณภาพ : เขื่อนป<องกันตลิ่งที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�รับมาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 ก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่ง งปม. 7,444.3225 7,663.6190 7,223.9926 7,300.0000 7,300.0000
สสผ. 100,428 เมตร 106,926 เมตร 115,748 เมตร 117,000 เมตร 117,000 เมตร
งปม.    7,444.3225    7,663.6190    7,223.9926    7,300.0000    7,300.0000
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 1. ด�านความมั่นคง
แผนแม�บท : 1. ความมั่นคง
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 1.2 ด�านการป<องกันและแก�ไขปHญหาที่มีผลกระทบต�อความมั่นคง
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร�างความมั่นคงแห�งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู�ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 4. พื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ําชายแดนระหว�างประเทศ ได�รับการป<องกันการกัดเซาะ มิให�เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และรักษาแนวร�องน้ําลึกที่เป'นเส�นแบ�งเขตระหว�างประเทศ
                                             มิให�เปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม�เข�าใจกับประเทศเพื่อนบ�าน และป<องกันชีวิตและทรัพย@สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน@ชาติ
กลยุทธ
 : 4. ส�งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก�อสร�างระบบป<องกันน้ําท�วมในพื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก�อสร�างเขื่อนป<องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม�น้ําทั้งภายในประเทศ
               และระหว�างประเทศ รวมถึงการป<องกันการกัดเซาะชายฝHNงทะเล
ตารางที่ 4 : โครงการก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่งเพื่อป@องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ

2561 2562 2563 2564 2565
8. โครงการก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่งเพื่อ
ป@องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ

เป@าหมาย 33,949 เมตร 48,400 เมตร 42,324 เมตร 46,400 เมตร 46,400 เมตร 217,473 เมตร

งปม. 4,440.5703 4,161.9373 4,061.2716 4,212.8922 4,212.8922 21,089.5636
เชิงปริมาณ 1 : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา
ชายแดนระหว�างประเทศและพื้นที่ชายฝHNงทะเล
ได�รับการป<องกันการพังทลาย

สสผ. 30,770 เมตร 47,117 เมตร 38,821 เมตร 40,000 เมตร 40,000 เมตร

3,922.4959 3,758.1612 3,755.5936 3,812.8922 3,812.8922
เชิงปริมาณ 2 : พื้นที่ตลิ่งริมชายฝHNงทะเลได�รับการ
ป<องกันการกัดเซาะ

สสผ. 3,179 เมตร 1,283 เมตร 3,503 เมตร 6,400 เมตร 6,400 เมตร

518.0744 403.7761 305.6780 400.0000 400.0000

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

เชิงคุณภาพ 1 : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตาม
แนวแม�น้ําชายแดนระหว�างประเทศลดลง

สสผ. - - ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

เชิงคุณภาพ 2 : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตลิ่งริม
ชายฝHNงทะเลลดลง

สสผ. - - ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

เชิงคุณภาพ 3 : เขื่อนป<องกันตลิ่งที่ก�อสร�างมี
คุณภาพและได�รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

สสผ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 - - -

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่งริม
แม�น้ําตามชายแดนระหว�างประเทศ

เป@าหมาย 30,770 เมตร 47,117 เมตร 38,821 เมตร 40,000 เมตร 40,000 เมตร

งปม. 3,922.4959 3,758.1612 3,755.5936 3,812.8922 3,812.8922
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม�น้ํา
ชายแดนระหว�างประเทศและพื้นที่ชายฝHNงทะเล
ได�รับการป<องกันการพังทลาย

สสผ. 30,770 เมตร 47,117 เมตร 38,821 เมตร 40,000 เมตร 40,000 เมตร

เชิงคุณภาพ : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนว
แม�น้ําชายแดนระหว�างประเทศลดลง

สสผ. - - ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 ก�อสร<างเขื่อนป@องกันตลิ่งริม
แม�น้ําชายแดนระหว�างประเทศ

งปม. 3,922.4959 3,758.1612 3,755.5936 3,812.8922 3,812.8922

 (1) งบดําเนินงาน 11.3687 11.0690 12.8922 12.8922 12.8922
 (2) ค�าก�อสร�าง 3,910.2402 3,747.0922 3,742.7014 3,800.0000 3,800.0000
 (3) ค�าสํารวจออกแบบควบคุมงาน 0.8870 - - - -

สสผ. 30,770 เมตร 47,117 เมตร 38,821 เมตร 40,000 เมตร 40,000 เมตร
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 2 ก�อสร<างเขื่อนป@องกันการกัด
เซาะชายฝNOง

เป@าหมาย 3,179 เมตร 1,283 เมตร 3,503 เมตร 6,400 เมตร 6,400 เมตร

งปม. 518.0744 403.7761 305.6780 400.0000 400.0000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมชายฝHNงทะเลได�รับการ
ป<องกันการกัดเซาะ

สสผ. 3,179 เมตร 1,283 เมตร 3,503 เมตร 6,400 เมตร 6,400 เมตร

เชิงคุณภาพ : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตลิ่งริม
ชายฝHNงทะเลลดลง

สสผ. - - ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

กิจกรรมย�อยที่ 2.1 ก�อสร<างเขื่อนป@องกันการกัด
เซาะชายฝNOง

งปม. 518.0744 403.7761 305.6780 400.0000 400.0000

สสผ. 3,179 เมตร 1,283 เมตร 3,503 เมตร 6,400 เมตร 6,400 เมตร
งปม. 518.0744 403.7761 305.6780 400.0000 400.0000
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 1. ด�านความมั่นคง
แผนแม�บท : 1. ความมั่นคง
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 1.2 ด�านการป<องกันและแก�ไขปHญหาที่มีผลกระทบต�อความมั่นคง
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร�างความมั่นคงแห�งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู�ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน@และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 3. ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง  พร�อมองค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ อย�างเป'นระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง
               เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต< (ป� 2563 แก<ไขชื่อเป>น โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต<)

2561 2562 2563 2564 2565
9. โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต< เป@าหมาย 99 แห�ง 101 แห�ง 233 แห�ง 240 แห�ง 240 แห�ง 913 แห�ง
(ป� 2563 แก<ไขชื่อเป>น โครงการตําบลมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต<)

งปม. 735.6963 699.3166 1,798.6267 1,800.0000 1,800.0000 6,833.6396

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ให�มีความน�าอยู� ปลอดภัย

สสผ. 99 แห�ง 101 แห�ง 233 แห�ง 240 แห�ง 240 แห�ง

735.6963 699.3166 1,798.6267 1,800.0000 1,800.0000
เชิงคุณภาพ : จํานวนความต�องการของประชาชน
ในพื้นที่ได�รับการตอบสนอง ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50
 ของความต�องการรวม

สสผ. ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต<

เป@าหมาย 81 แห�ง 83 แห�ง 109 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง

งปม. 647.1365 578.3800 644.4476 640.0000 640.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ให�มีความน�าอยู� ปลอดภัย

สสผ. 81 แห�ง 83 แห�ง 109 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง

เชิงคุณภาพ : จํานวนความต�องการของประชาชน
ในพื้นที่ได�รับการตอบสนอง ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50
 ของความต�องการรวม

สสผ. ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 พัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต<

งปม. 647.1365 578.3800 644.4476 640.0000 640.0000

 (1) ค�าก�อสร�าง 647.1365 578.3800 644.4476 640.0000 640.0000
สสผ. 81 แห�ง 83 แห�ง 109 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง
งปม. 647.1365 578.3800 644.4476 640.0000 640.0000

กิจกรรมหลักที่ 2 ก�อสร<างและพัฒนาโครงสร<าง
พื้นฐานในพื้นที่ฟาร
มตัวอย�างฯ

เป@าหมาย 18 แห�ง 18 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

งปม. 88.5598 120.9366 74.5714 80.0000 80.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ให�มีความน�าอยู� ปลอดภัย

สสผ. 18 แห�ง 18 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง

เชิงคุณภาพ : จํานวนความต�องการของประชาชน
ในพื้นที่ได�รับการตอบสนอง ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50
 ของความต�องการรวม

สสผ. ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50

กิจกรรมย�อยที่ 2.1 ก�อสร<างและพัฒนา
โครงสร<างพื้นฐานในพื้นที่ฟาร
มตัวอย�างฯ

งปม. 88.5598 120.9366 74.5714 80.0000 80.0000

 (1) ค�าก�อสร�าง 88.5598 120.9366 74.5714 80.0000 80.0000
สสผ. 18 แห�ง 18 แห�ง 18 แห�ง 20 แห�ง 20 แห�ง
งปม. 88.5598 120.9366 74.5714 80.0000 80.0000
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 3 ก�อสร<างและพัฒนาโครงสร<าง
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต<

เป@าหมาย - - 106 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง

งปม. - - 1,079.6077 1,080.0000 1,080.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต�ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ให�มีความน�าอยู� ปลอดภัย

สสผ. - - 106 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง

เชิงคุณภาพ : จํานวนความต�องการของประชาชน
ในพื้นที่ได�รับการตอบสนอง ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50
 ของความต�องการรวม

สสผ. - - ร�อยละ 50 ร�อยละ 50 ร�อยละ 50

กิจกรรมย�อยที่ 3.1 ก�อสร<างและพัฒนา
โครงสร<างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต<

งปม. - - 1,079.6077 1,080.0000 1,080.0000

สสผ. - - 106 แห�ง 110 แห�ง 110 แห�ง
งปม. - -  1,079.60770  1,080.00000  1,080.00000

ปO 2563 โอน
โครงการ
พัฒนาคสพฐ.
ในพื้นที่จชต. 
(เดิม) มาเป'น
กิจกรรม
หลักที่ 3
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 1. ด�านความมั่นคง
แผนแม�บท : 1. ความมั่นคง
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 1.2 ด�านการป<องกันและแก�ไขปHญหาที่มีผลกระทบต�อความมั่นคง
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร�างความมั่นคงแห�งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู�ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน@และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 3. ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง  พร�อมองค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ อย�างเป'นระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง
               เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต<
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10. โครงการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต<

เป@าหมาย 67 แห�ง 99 แห�ง - - - 166 แห�ง

งปม. 863.5221 1,058.7212 - - - 1,922.2433
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

สสผ. 67 แห�ง 99 แห�ง - - -

863.5221 1,058.7212 - - -
เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 - - -

ปO 2563 ยุบ
โครงการ โดย
ไปเพิ่มเป'น
กิจกรรมใหม�
ในโครงการ
พัฒนาใน
พื้นที่จชต.

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม

ป�งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 ก�อสร<างและพัฒนาโครงสร<าง
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต<

เป@าหมาย 67 แห�ง 99 แห�ง - - -

งปม. 863.5221 1,058.7212 - - -
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

สสผ. 67 แห�ง 99 แห�ง - - -

เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

สสผ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 - - -

กิจกรรมย�อยที่ 1.1 ก�อสร<างและพัฒนา
โครงสร<างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต<

งปม. 863.5221 1,058.7212 - - -

 (1) งบดําเนินงาน 1.8232 2.0967 - - -
 (2) ค�าก�อสร�าง 861.6989 1,056.6245 - - -

สสผ. 67 แห�ง 99 แห�ง - - -
งปม. 861.6989 1,056.6245 - - -
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
แผนแม�บท : 6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน@และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 3. ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง  พร�อมองค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ อย�างเป'นระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง
               เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

2561 2562 2563 2564 2565
11. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป@าหมาย 4 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 12 โครงการ

งปม. 80.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 240.0000
จํานวนโครงการที่ได�รับการสนับสนุนด�านการเงิน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กองทุนจัด
รูปฯ

4 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ

80.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000
กิจกรรมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป@าหมาย 4 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ

งปม. 80.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000
จํานวนโครงการที่ได�รับการสนับสนุนด�านการเงิน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กองทุนจัด
รูปฯ

4 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ

 (1) ทุนหมุนเวียน 80.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง หมายเหตุรวม
ป�งบประมาณ

ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
แผนแม�บท : 6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนย�อยภายใต<แผนแม�บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป@าหมายการให<บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน@และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 3. ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน@ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเมือง  พร�อมองค@ประกอบโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ อย�างเป'นระบบได�มาตรฐาน สอดคล�องกับผังเมือง
               เพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
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12. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เป@าหมาย 24 แห�ง 36 แห�ง 52 แห�ง 52 แห�ง 16 แห�ง 180 แห�ง

งปม. 310.0724 941.0265 1,126.1412 2,195.2656 627.1080 5,199.6137
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนภายใต�
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ได�รับ
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�เป'นเมืองน�าอยู� 
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป'นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม

24 แห�ง 36 แห�ง 52 แห�ง 52 แห�ง 16 แห�ง

310.0724 941.0265 1,126.1412 2,195.2656 627.1080
เชิงคุณภาพ : โครงสร�างพื้นฐานที่ได�รับการ
ก�อสร�างมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ภารกิจด<านการพัฒนาเมือง 

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง
ป�งบประมาณ

รวม หมายเหตุ
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
รวม หมายเหตุ

โครงการที่ 1. เสริมศักยภาพของโครงสร<าง
พื้นฐานเมืองเป@าหมายและเมืองชายแดน

เป@าหมาย 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. 22.0500 35.7210 29.9472 22.3818 -
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
และเสริมศักยภาพเมืองเป<าหมายและเมือง
ชายแดนภาคเหนือ

1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. 22.0500 35.7210 29.9472 22.3818 -
โครงการที่ 2. พัฒนากลุ�มท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป@าหมาย - 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง -

งปม. - 113.0000 165.3072 286.6928 -
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานที่
ส�งเสริมให�เกิดการพัฒนาตามแนวทางกลุ�ม
ท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ

- 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง -

งปม. - 113.0000 165.3072 286.6928 -
โครงการที่ 3. ส�งเสริมการค<าชายแดน เป@าหมาย - - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - - 40.8800 81.7600 81.7600
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
เพื่อส�งเสริมการค�าชายแดน

- - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - - 40.8800 81.7600 81.7600
โครงการที่ 4. พัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและนิเวศน


เป@าหมาย - 1 แห�ง 2 แห�ง 2 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - 32.0000 75.0000 149.0000 64.0000
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน@

- 1 แห�ง 2 แห�ง 2 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - 32.0000 75.0000 149.0000 64.0000
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
รวม หมายเหตุ

โครงการที่ 5. พัฒนาเมืองการค<าและการ
ท�องเที่ยวชายแดน

เป@าหมาย - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. - 14.0000 20.3000 35.7000 -
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาเมืองการค�า และ
การท�องเที่ยวชายแดน

- 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. - 14.0000 20.3000 35.7000 -
โครงการที่ 6. ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงนิเวศน
 
ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม

เป@าหมาย - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. - 22.0000 24.4200 63.5800 -
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงนิเวศน@ และอารย
ธรรมขอม ภาคตะวันออก

- 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. - 22.0000 24.4200 63.5800 -
โครงการที่ 7. แก<ไขปNญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล<อม

เป@าหมาย 5 แห�ง 5 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 1 แห�ง

งปม. 68.6725 120.7080 36.0976 163.4039 36.0000
พื้นที่ชายฝHNงที่ได�รับการป<องกันการกัดเซาะจากการ
ก�อสร�างเขื่อนป<องกันตลิ่งริมทะเล

5 แห�ง 5 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 1 แห�ง

งปม. 68.6725 120.7080 36.0976 163.4039 36.0000
โครงการที่ 8. ยกระดับมาตรฐานบริการและ
ส�งเสริมธุรกิจต�อเนื่องในแหล�งท�องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค

เป@าหมาย - - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - - 10.0000 20.0000 20.0000
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ และส�งเสริมธุรกิจ
ต�อเนื่องในแหล�งท�องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

- - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - - 10.0000 20.0000 20.0000
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
รวม หมายเหตุ

โครงการที่ 9. พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวบนบก
บริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล�ง
ท�องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

เป@าหมาย - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. - 12.0000 18.8572 29.1428 -
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวบน
บกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล�ง
ท�องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

- 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. - 12.0000 18.8572 29.1428 -
โครงการที่ 10. ป@องกันและแก<ไขปNญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล<อม

เป@าหมาย 13 แห�ง 13 แห�ง 23 แห�ง 23 แห�ง 10 แห�ง

งปม. 122.4957 380.0268 523.7092 975.4170 321.3040
พื้นที่ชายฝHNงที่ได�รับการป<องกันการกัดเซาะจากการ
ก�อสร�างเขื่อนป<องกันตลิ่งริมทะเล

13 แห�ง 13 แห�ง 23 แห�ง 23 แห�ง 10 แห�ง

งปม. 122.4957 380.0268 523.7092 975.4170 321.3040
โครงการที่ 11. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เป@าหมาย - - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - - 21.0000 42.0000 42.0000
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการบริหารจัดการน้ํา เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

- - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - - 21.0000 42.0000 42.0000
โครงการที่ 12. ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยว
เชิงประเพณีวัฒนธรรม

เป@าหมาย 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. 17.6506 33.0949 33.0098 3.6237 -
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
เพื่อยกระดับการท�องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม

1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง -

งปม. 17.6506 33.0949 33.0098 3.6237 -
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
รวม หมายเหตุ

โครงการที่ 13. ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ�มน้ําโขง-เชิงกีฬา

เป@าหมาย 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง -

งปม. 79.2036 132.4758 30.4701 142.6405 -
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
เพื่อยกระดับการท�องเที่ยววิถีชีวิตลุ�มน้ําโขง-เชิงกีฬา

4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง 4 แห�ง -

งปม. 79.2036 132.4758 30.4701 142.6405 -
โครงการที่ 14. สร<าวความเข<มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป@าหมาย - - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - - 31.0220 62.0440 62.0440
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

- - 1 แห�ง 1 แห�ง 1 แห�ง

งปม. - - 31.0220 62.0440 62.0440
โครงการที่ 15. ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยว
ธรรมชาติ

เป@าหมาย - 3 แห�ง 3 แห�ง 3 แห�ง -

งปม. - 46.0000 66.1209 117.8791 -
จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเที่ยวธรรมชาติ

- 3 แห�ง 3 แห�ง 3 แห�ง -

งปม. - 46.0000 66.1209 117.8791 -
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 1. ด�านความมั่นคง แผนแม�บท : 1. ความมั่นคง
                              2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน                  6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ :     5. ด�านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน                  5. การเสริมสร�างความมั่นคงแห�งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู�ความมั่งคั่งและยั่งยืน
                                         2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ                  9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ตารางที่ 1 : ประเด็นยุทธศาสตร


2561 2562 2563 2564 2565
ส�วนราชการที่ได8รับบริการในด8านอาคารและการ
บริการด8านช�าง มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
มีอัตลักษณ
 ประหยัดพลังงาน และประชาชนที่ใช8
ประโยชน
จากอาคารมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย
สิน

จํานวนส�วนราชการที่ได�รับบริการด�านการอาคารและ
การบริการด�านช�าง

320 หน�วยงาน 320 หน�วยงาน 320 หน�วยงาน 320 หน�วยงาน 320 หน�วยงาน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร
 ตัวชี้วัด
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

ภารกิจด8านการอาคารและการบริการด8านช�าง
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 1. ด�านความมั่นคง แผนแม�บท : 1. ความมั่นคง
                              2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน                  6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ :     5. ด�านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน                  5. การเสริมสร�างความมั่นคงแห�งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู�ความมั่งคั่งและยั่งยืน
                                         2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ                  9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ตารางที่ 2 : เปAาหมายหน�วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565
เชิงปริมาณ : จํานวนงานก�อสร�าง ปรับปรุงอาคารใน
เขตพระราชฐานแล�วเสร็จ เป8นไปตามพระราช
ประสงค9ภายใต�เวลาและงบประมาณที่กําหนด

6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง

เชิงคุณภาพ : งานก�อสร�างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงามสม
พระเกียรติ

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

งานก�อสร8างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง 
มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

เปAาหมายหน�วยงาน ตัวชี้วัด
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

ภารกิจด8านการอาคารและการบริการด8านช�าง
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2561 2562 2563 2564 2565
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง เปAาหมาย 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง

งปม. 1,999.6700 2,276.8290 2,378.0630 2,500.0000 2,500.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนงานก�อสร�าง ปรับปรุงอาคาร
ในเขตพระราชฐานแล�วเสร็จ และเป8นไปตามพระ
ราชประสงค9ภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนด

6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง

เชิงคุณภาพ : งานก�อสร�างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
สวยงาม สมพระเกียรติ

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง

เปAาหมาย 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง

งปม. 1,999.6700 2,276.8290 2,378.0630 2,500.0000 2,500.0000
เชิงปริมาณ : จํานวนงานก�อสร�าง ปรับปรุงอาคาร
ในเขตพระราชฐานแล�วเสร็จ และเป8นไปตามพระ
ราชประสงค9ภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนด

6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง

เชิงคุณภาพ : งานก�อสร�างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
สวยงาม สมพระเกียรติ

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตารางที่ 3 : ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

ภารกิจด8านการอาคารและการบริการด8านช�าง
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด

ป�งบประมาณ
หมายเหตุ

2. ผลผลิตการให8บริการด8านช�าง และ
กํากับดูแลอาคาร

เปAาหมาย 108,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

113,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

118,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

118,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

118,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

งปม. 536.3659 448.3755 431.4825 161.9286 161.9286
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนงานที่ให�บริการและให�
คําปรึกษาด�านช�าง

108,000 ครั้ง 113,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง

เชิงปริมาณ 2 : จํานวนอาคารภาครัฐที่ได�รับการ
กํากับ ดูแล และตรวจสอบ

5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร

เชิงคุณภาพ 1 : งานที่ให�บริการด�านช�างมีความ
ถูกต�องตามหลักวิชาการด�านช�างและเป8นไปตาม
กฎหมาย

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

เชิงคุณภาพ 2 : ข�อขัดแย�งและข�อพิพาทในการ
บังคับใช�กฎหมายอาคารลดลง

ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20

เชิงคุณภาพ 3 : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด

ป�งบประมาณ
หมายเหตุ

กิจกรรมหลักที่ 1 บริการด8านช�าง เปAาหมาย 108,000 ครั้ง 113,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง
งปม. 480.7664 366.0749 394.7864 130.3333 130.3333

เชิงปริมาณ : จํานวนงานที่ให�บริการและให�
คําปรึกษาด�านช�าง

108,000 ครั้ง 113,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง

เชิงคุณภาพ : งานที่ให�บริการด�านช�างมีความ
ถูกต�องตามหลักวิชาการด�านช�างและเป8นไปตาม
กฎหมาย

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 2 กํากับดูแลตาม
กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน

เปAาหมาย 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร

งปม. 55.5995 82.3006 36.6961 31.5953 31.5953
เชิงปริมาณ : จํานวนอาคารภาครัฐที่ได�รับการ
กํากับ ดูแล และตรวจสอบ

5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร

เชิงคุณภาพ 1 : ข�อขัดแย�งและข�อพิพาทในการ
บังคับใช�กฎหมายอาคารลดลง

ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20

เชิงคุณภาพ 2 : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80
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ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 1. ด�านความมั่นคง
แผนแม�บท : 1. ความมั่นคง
แผนย�อยภายใต8แผนแม�บท : 1.1 ด�านการรักษาความสงบภายในประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศ : -
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร�างความมั่นคงแห�งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู�ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและความมั่นคงภายใน
เปAาหมายการให8บริการหน�วยงาน : 1. งานก�อสร�างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ
กลยุทธ
 : 1. ส�งเสริม สนับสนุนและดําเนินการก�อสร�าง ปรับปรุงเขตพระราชฐาน ให�มีความมั่นคง ได�มาตรฐาน และสมพระเกียรติสุงสุด
ตารางที่ 4 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

2561 2562 2563 2564 2565
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง เปAาหมาย 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง

งปม. 1,999.6700 2,276.8290 2,378.0630 2,500.0000 2,500.0000 11,654.5620
เชิงปริมาณ : จํานวนงานก�อสร�าง ปรับปรุงอาคาร
ในเขตพระราชฐานแล�วเสร็จ และเป8นไปตามพระ
ราชประสงค9ภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนด

สพอ. 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง

1,999.6700 2,276.8290 2,378.0630 2,500.0000 2,500.0000
เชิงคุณภาพ : งานก�อสร�างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
 สมพระเกียรติ

สพอ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง
ป�งบประมาณ

หมายเหตุรวม

ภารกิจด8านการอาคารและการบริการด8านช�าง
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
หมายเหตุรวม

กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง เปAาหมาย 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง
งปม. 1,999.6700 2,276.8290 2,378.0630 2,500.0000 2,500.0000

เชิงปริมาณ : จํานวนงานก�อสร�าง ปรับปรุงอาคาร
ในเขตพระราชฐานแล�วเสร็จ และเป8นไปตามพระ
ราชประสงค9ภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนด

สพอ. 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง

เชิงคุณภาพ : งานก�อสร�างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
 สมพระเกียรติ

สพอ. ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมย�อยที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง งปม. 1,999.6700 2,276.8290 2,378.0630 2,500.0000 2,500.0000
 (1) งบเงินอุดหนุน สพอ. 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง 6 แห�ง
      - อุดหนุนทั่วไป งปม. 1,999.6700 2,276.8290 2,378.0630 2,500.0000 2,500.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 137



ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป� : 2. ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
แผนแม�บท : 6. พื้นที่และเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนย�อยภายใต8แผนแม�บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน�าอยู�อัจฉริยะ
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด�านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปAาหมายการให8บริการหน�วยงาน : 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช�ประโยชน9และการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานได�อย�างเหมาะสม มีความน�าอยู� ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
                                             และรองรับการเติบโตที่เป8นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
กลยุทธ
 : 5. ส�งเสริม สนับสนุน การบริการด�านช�างและการกํากับ ดูแล อาคารได�มาตรฐานความปลอดภัย มีอัตลักษณ9 ประหยัดพลังงาน และเป8นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อรองรับการขยายตัวด�านเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเที่ยว
ตารางที่ 4 : ผลผลิตการให8บริการด8านช�าง และกํากับดูแลอาคาร

2561 2562 2563 2564 2565
2. ผลผลิตการให8บริการด8านช�าง และกํากับดูแล
อาคาร

เปAาหมาย 108,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

113,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

118,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

118,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

118,000 ครั้ง
5,500 อาคาร

575,000 ครั้ง
27,500 อาคาร

งปม. 536.3659 448.3755 431.4825 161.9286 161.9286 1,740.0811
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนงานที่ให�บริการและให�
คําปรึกษาด�านช�าง

สสถ. สวค. 
กมร. สยผจ.

108,000 ครั้ง 113,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง

480.7664 366.0749 394.7864 130.3333 130.3333
เชิงปริมาณ 2 : จํานวนอาคารภาครัฐที่ได�รับการ
กํากับ ดูแล และตรวจสอบ

สนอ. 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร

55.5995 82.3006 36.6961 31.5953 31.5953
เชิงคุณภาพ 1 : งานที่ให�บริการด�านช�างมีความ
ถูกต�องตามหลักวิชาการด�านช�างและเป8นไปตาม
กฎหมาย

สสถ. สวค. 
กมร.

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

เชิงคุณภาพ 2 : ข�อขัดแย�งและข�อพิพาทในการ
บังคับใช�กฎหมายอาคารลดลง

สนอ. ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20

เชิงคุณภาพ 3 : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง สนอ. ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป�  พ.ศ. 2561 - 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง
ป�งบประมาณ

หมายเหตุรวม

ภารกิจด8านการอาคารและการบริการด8านช�าง
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
หมายเหตุรวม

กิจกรรมหลักที่ 1 บริการด8านช�าง เปAาหมาย 108,000 ครั้ง 113,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง
งปม. 480.7664 366.0749 394.7864 130.3333 130.3333

เชิงปริมาณ : จํานวนงานที่ให�บริการและให�
คําปรึกษาด�านช�าง

สสถ. สวค. 
กมร. สยผจ.

108,000 ครั้ง 113,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง

เชิงคุณภาพ : งานที่ให�บริการด�านช�างมีความ
ถูกต�องตามหลักวิชาการด�านช�างและเป8นไปตาม
กฎหมาย

สสถ. สวค. 
กมร.

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100

กิจกรรมย�อย 1.1 สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา

(1.) สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และกําหนด
มาตรฐานงานด�านงานสถาปHตยกรรมและภูมิ
สถาปHตยกรรมให�มีอัตลักษณ9ไทย

สสถ. 125 แห�ง 125 แห�ง 125 แห�ง 125 แห�ง 125 แห�ง

(2.) สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคาและกําหนด
มาตรฐานการออกแบบและวิธีการแก�ไขงานด�าน
วิศวกรรมโยธา และงานระบบไฟฟKาเครื่องกลและ
สุขาภิบาล

สวค. 175 แห�ง 175 แห�ง 175 แห�ง 175 แห�ง 175 แห�ง

(3.) ศึกษาออกแบบและให�คําปรึกษาแก�ไขปHญหา
ด�านวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในชุมชน

สสผ. 7 งาน 7 งาน 7 งาน 7 งาน 7 งาน

(4.) สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคาและให�
คําปรึกษางานระบบปKองกันน้ําท�วมพื้นที่ชุมชน

สสผ. 3 งาน 3 งาน 3 งาน 3 งาน 3 งาน
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
หมายเหตุรวม

(5.) ให�คําปรึกษา สํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ 
ประมาณราคาและกําหนดมาตรฐานการออกแบบ
เขื่อนปKองกันตลิ่ง

สสผ. 30 งาน 30 งาน 30 งาน 30 งาน 30 งาน

(6.) ออกแบบปรับปรุงอาคาร  งานตกแต�งภายใน 
และงานภูมิสถาปHตยกรรมของทางราชการมีให�
มีอัตลักษณ9สถาปHตยกรรมไทย

สสถ. 20 แบบ 20 แบบ 20 แบบ 20 แบบ 20 แบบ

(7.) สนับสนุนและดําเนินการออกแบบด�าน
วิศวกรรมโครงสร�างและวิศวกรรมระบบต�างๆ 
ให�กับอาคารของทางราชการให�มีอัตลักษณ9ไทย

สวค. 20 แบบ 20 แบบ 20 แบบ 20 แบบ 20 แบบ

(8.) ออกแบบ ปรับปรุงอาคาร งานตกแต�งภายใน 
และงานภูมิสถาปHตยกรรมของทางราชการโดย
คํานึงถึงการอนุรักษ9ประหยัดพลังงาน

สสถ. 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง

(9.) สนับสนุนและดําเนินการออกแบบด�าน
วิศวกรรมโครงสร�างและวิศวกรรมระบบต�างๆ 
ให�กับอาคารของทางราชการโดยคํานึงถึงการ
อนุรักษ9ประหยัดพลังงาน

สวค. 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง 5 แห�ง

(10.) ให�บริการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ จัดทํา
แบบรูปและรายการก�อสร�าง และการประมาณ
ราคาเพื่อการก�อสร�างหรือปรับปรุงอาคาร

กมร. 250 แห�ง 250 แห�ง 250 แห�ง 250 แห�ง 250 แห�ง

กิจกรรมย�อย 1.2 ควบคุมการก�อสร�าง

(1.) ควบคุมการก�อสร�างแก�ส�วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

กคส. 40 แห�ง 40 แห�ง 40 แห�ง 40 แห�ง 40 แห�ง

กิจกรรมย�อย 1.3 บํารุงรักษาและซ�อมแซมเขื่อน
ปKองกันตลิ่ง
(1.) บํารุงรักษาและซ�อมแซมเขื่อนปKองกันตลิ่ง กบร. 70 แห�ง 70 แห�ง 70 แห�ง 70 แห�ง 70 แห�ง
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
หมายเหตุรวม

กิจกรรมย�อย 1.4 ให�คําปรึกษาด�านช�าง

(1.) การให�คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและ
บริการด�านช�าง

สยผจ.
76 จังหวัด

108,000 ครั้ง 113,000 ครั้ง 118,000 ครั้ง 123,900 ครั้ง 130,000 ครั้ง

กิจกรรมย�อย 1.5 ออกแบบและก�อสร�างพลับพลา
พิธี
(1.) ก�อสร�างพลับพลาพิธีและตกแต�งสถานที่ กอพ. 1,000 แห�ง 1,000 แห�ง 1,000 แห�ง 1,000 แห�ง 1,000 แห�ง

กิจกรรมย�อย 1.6 วิเคราะห9วิจัยและทดสอบวัสดุ
ด�านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม

(1.) วิเคราะห9วิจัยและทดสอบวัสดุด�านปฐพี
วิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม

กวท. 920 แห�ง 920 แห�ง 920 แห�ง 920 แห�ง 920 แห�ง

กิจกรรมย�อย 1.7 ถ�ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
บุคลากรด�านช�าง

(1.) ถ�ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด�าน
ช�างให�แก�องค9ปกครองส�วนท�องถิ่น

สบม. 3,490 คน 3,490 คน 3,490 คน 3,490 คน 3,490 คน

         - ถ�ายทอดเทคโนโลยีด�านช�าง 1,920 คน 1,920 คน 1,920 คน 1,920 คน 1,920 คน
         - พัฒนาบุคลากรด�านช�าง 1,570 คน 1,570 คน 1,570 คน 1,570 คน 1,570 คน

กิจกรรมย�อย 1.8 จัดทําคู�มือเกี่ยวกับมาตรฐาน
การให�บริการด�านช�าง

(1.) จัดทําคู�มือเกี่ยวกับมาตรฐานและข�อกําหนด
ด�านการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ
ประมาณราคา

สวค. 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

(2.) จัดทําคู�มือการออกแบบอาคารราชการแต�ละ
ประเภทให�มีอัตลักษณ9ไทย

สสถ. 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง
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ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด สํานัก/กอง

ป�งบประมาณ
หมายเหตุรวม

กิจกรรมหลักที่ 2 กํากับดูแลตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย
สิน

เปAาหมาย 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร

งปม. 55.5995 82.3006 36.6961 31.5953 31.5953
เชิงปริมาณ : จํานวนอาคารภาครัฐที่ได�รับการ
กํากับ ดูแล และตรวจสอบ

สนอ. 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร 5,500 อาคาร

เชิงคุณภาพ 1 : ข�อขัดแย�งและข�อพิพาทในการ
บังคับใช�กฎหมายอาคารลดลง

สนอ. ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20

เชิงคุณภาพ 2 : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง สนอ. ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80 ร�อยละ 80
กิจกรรมย�อยที่ 2.1  บังคับใช�และเสนอร�าง
ปรับปรุงแก�ไขกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร 
การขุดดินและถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง

(1.) พัฒนา ปรับปรุงและจัดทําข�อบังคับเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง

สนอ. 57 ฉบับ 60 ฉบับ 53 ฉบับ 53 ฉบับ 53 ฉบับ

(2.) พิจารณาอุทธรณ9คําสั่งเจ�าพนักงานท�องถิ่น สนอ. 110 เรื่อง 100 เรื่อง 80 เรื่อง 80 เรื่อง 80 เรื่อง
(3.) ให�คําปรึกษา แนะนํา ตอบข�อหารือ และ
พิจารณาข�อร�องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุม
อาคาร และกฎหมายขุดดินและถมดิน

สนอ. 316 ครั้ง 325 ครั้ง 339 ครั้ง 349 ครั้ง 359 ครั้ง
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ป�งบประมาณ
หมายเหตุรวม

กิจกรรมย�อยที่ 2.2  ตรวจสอบอาคาร
(1.) ตรวจสอบอาคารราชการ กคส.,สยผจ. 5,340 แห�ง 5,340 แห�ง 5,340 แห�ง 5,340 แห�ง 5,340 แห�ง กคส. 140 

แห�ง/สยผจ.
 5,200 แห�ง

(2.) ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 ประเภท สนอ. 110 หลัง 110 หลัง 110 หลัง 110 หลัง 110 หลัง
(3.) ประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน สนอ.,สยผจ. 500 หลัง 500 หลัง 400 หลัง 400 หลัง 400 หลัง
(4.) ตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาตและ
ต�ออายุเกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ

สนอ. 320 แห�ง 320 แห�ง 320 แห�ง 320 แห�ง 320 แห�ง

กิจกรรมย�อยที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัย

(1.) จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานอาคาร สนอ. 5 เรื่อง 5 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง
(2.) พัฒนาข�อมูลด�านวิศวกรรม เพื่อพิจารณายก
ร�าง แก�ไข และปรับปรุงกฎหมายว�าด�วยการ
ควบคุมอาคาร และกฎหมายขุดดินและถมดิน

สนอ. - - 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง

(3.) โครงการจัดทําฐานข�อมูลอาคาร 9 ประเภท
เพื่อการควบคุมอาคาร

สนอ. 20 เมือง 20 เมือง 20 เมือง 20 เมือง 20 เมือง

(4.) โครงการแปลแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต
ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบขอคําสั่งหรือแบบ
อื่นๆ ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 แห�ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คู�มือ
สําหรับประชาชนตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุม
อาคาร

สนอ. - - 1 เรื่อง - -

(5.) โครงการพัฒนาระบบแผนที่อัจฉริยะสําหรับ
งานควบคุมและตรวจสอบอาคาร

สนอ. - - 1 ระบบ - -

(6.) โครงการจัดทําระบบวิเคราะห9และสนับสนุน
การตรวจสอบแบบแปลนโรงมหรสพเชิงพื้นที่

สนอ. - - 1 ระบบ - -
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แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

 
 
 
 
 
 
1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาเมือง โดยการพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานให,
เป1นไปตามผังเมือง ประกอบกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ให,ความสําคัญกับยุทธศาสตร>ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ดังนั้นการพัฒนาเมืองจึงมีความสําคัญต,องพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานในเมือง ชุมชน ให,มีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี มีความน4าอยู4และสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตได,อย4างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค8 
 1) เพ่ือพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พ้ืนท่ีในชุมชน 
 2) ส4งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให,ดีข้ึน มีสภาพแวดล,อมท่ีดี และเป1นการส4งเสริมสถานท่ีท4องเท่ียว 
 3) เพ่ือพัฒนาแหล4งท4องเท่ียวให,มีคุณภาพท่ีน4าชวนมองและเป1นระเบียบเรียบร,อย 
 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 1) ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร>ท่ี 2 ด,านการสร,าง
ความสามารถในการแข4งขัน เปGาหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึน ประเด็น
ยุทธศาสตร>ท่ี 4 โครงสร,างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 2) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองน4าอยู4อัจฉริยะ 
แผนย4อยท่ี 6.1 การพัฒนาเมืองน4าอยู4อัจฉริยะ 
 3) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศด,านท่ี 5 เศรษฐกิจหัวข,อท่ี 1 การปฏิรูปด,านความสามารถในการ
แข4งขันหัวข,อย4อย 1.2 การรวมกลุ4มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 พัฒนา
เมืองหลัก/เมืองศูนย>กลางของภูมิภาค 
 3.2 ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร>ท่ี 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเปGาหมายท่ี 2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนย>กลางของจังหวัดเป1นเมืองน4าอยู4
สําหรับคนทุกกลุ4มในสังคม 
 3.3 ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ในยุทธศาสตร>ท่ี 2 ด,านการสร,างความสามารถในการแข4งขัน แนวทางท่ี 2.4 การพัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน4าอยู4อัจฉริยะ 
 3.4 ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี 2 การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 
 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีตามผังเมอืง 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
 พ้ืนท่ีในเขตผังเมืองและพ้ืนท่ีต4อเนื่องท่ีได,รับการพัฒนาและพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
 
5. งบประมาณ 

โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

พัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง แห4ง 
แห4ง 
ตัน 

ล,านบาท 

77  
22 

1,234,000  
2,090.9685 

80  
20 

1,234,000 
2,800.0000 

80  
20 

1,234,000 
2,800.0000 

237  
62 

3,702,000 
7,690.9685  

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ ผลผลิต (Output) : 
 พ้ืนท่ีได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน จํานวน 54 แห4ง 
 ๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) : 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานมีความสะดวกสบาย เป1นเมือง
ท่ีน4าอยู4และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
 ๖.๓.๑  เชิงปริมาณ 
 1) จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน 
 2) จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได,รับการออกแบบรายละเอียด 
 3) จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ําท่ีถูกกําจัด  
 ๖.๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีได,รับการก4อสร,างมีคุณภาพและได,มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมร,อยละ 
 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1) ส4งเสริมการท4องเท่ียวและเสริมสร,างคุณภาพชีวิตประชาชน 
 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป1นอยู4ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
8. วิธีการวัดผลโครงการ 

1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 
 1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 

2) งานก4อสร,างรายการใหม4 
2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 
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9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
 ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ท่ีได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานอย4างเป1นระบบ 
 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 
11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 นายวิชิต  อรุณมานะกุล 
 ผู,อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 โทร 02 299 4679 มือถือ 081 754 2170 
 
 ผู,ประสานงาน 
 นายสายชล ชอบประดิถ 
 ตําแหน4ง วิศวกรโยธาชํานาญพิเศษ 
 โทร 02 299 4653 มือถือ 081 565 2547 
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต4างประเทศ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข4งขัน กระจายความเจริญสู4ภูมิภาคลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และแก,ปYญหาความม่ันคง โดยภาครัฐให,การสนับสนุนโครงสร,างพ้ืนฐาน 
 
2. วัตถุประสงค8 
 1. เพ่ือกําหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานให,สามารถรองรับการ
เป1นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค,าโลจิสติกส> และปYจจัยพ้ืนฐานของชุมชน  
 2. เพ่ือก4อสร,างระบบโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีส4งเสริมให,เกิดการเข,าถึงและพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 1) ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร>ท่ี 2 ด,านการสร,าง
ความสามารถในการแข4งขัน เปGาหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึน ประเด็น
ยุทธศาสตร>ท่ี 4 โครงสร,างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 2) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองน4าอยู4อัจฉริยะ 
แผนย4อยท่ี 6.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย4างยั่งยืน 
 3) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศด,านท่ี 5 เศรษฐกิจหัวข,อท่ี 1 การปฏิรูปด,านความสามารถในการ
แข4งขันหัวข,อย4อย 1.2 การรวมกลุ4มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 พัฒนา
เมืองหลัก/เมืองศูนย>กลางของภูมิภาค 
 3.2 ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร>ท่ี 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเปGาหมายท่ี 2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนย>กลางของจังหวัดเป1นเมืองน4าอยู4
สําหรับคนทุกกลุ4มในสังคม 
 3.3 ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ในยุทธศาสตร>ท่ี 2 ด,านการสร,างความสามารถในการแข4งขัน แนวทางท่ี 2.4 การพัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน4าอยู4อัจฉริยะ 
 3.4 ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี 2 การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 
 
 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
 พ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 10 แห4ง ได,แก4 กาญจนบุรี ตาก สงขลา เชียงราย นครพนม สระแก,ว 
มุกดาหาร หนองคาย ตราด และนราธิวาส 
 
5. งบประมาณ 

โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

แห4ง 
ล,านบาท 

18  
540.1777  

19  
700.0000 

20  
800.0000  

57  
2,040.1777  

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ ผลผลิต (Output) :  
 พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน จํานวน 14 แห4ง 
 ๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) : 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานมีความสะดวกสบาย เป1นเมือง
ท่ีน4าอยู4และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
 ๖.๓.๑  เชิงปริมาณ 
 จํานวนโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีได,รับการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ๖.๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีได,รับการก4อสร,างมีคุณภาพและได,มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร,อยละ 
 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1) ส4งเสริมการกระจายความเจริญสู4ภูมิภาค พ้ืนท่ีชายแดนได,รับการพัฒนาให,เหมาะสมกับศักยภาพ 
 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีระบบโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ 
 3) ส4งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให,มีมูลค4าสูงข้ึน 
 4) เมืองมีระบบโครงสร,างท่ีเหมาะสม มีเอกลักษณ> สวยงาม น4าอยู4 
 
8. วิธีการวัดผลโครงการ 

๑) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 
 1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 
๒) งานก4อสร,างรายการใหม4 

 2.1) ประกวดราคา 
 2.2) ลงนามในสัญญา 
 2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 
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9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
 ประชาชน นักท4องเท่ียวท้ังชาวไทยและต4างประเทศ 
 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 
11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 นายวิชิต อรุณมานะกุล 
 ผู,อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 โทร 02 299 4679 มือถือ 081 754 2170 
 
 ผู,ประสานงาน 
 นายสายชล ชอบประดิถ 
 ตําแหน4ง วิศวกรโยธาชํานาญพิเศษ 
 โทร 02 299 4653 มือถือ 081 565 2547 
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 
 ในปE 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร4าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รองรับการพัฒนา
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล4าวจําเป1นต,องมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือรองรับการพัฒนา
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยรัฐบาลมอบหมายให,กรมโยธาธิการและผังเมือง
ทําการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคให, เป1นมาตรฐาน มีความเป1นระเบียบสวยงาม ปลอดภัยและเป1น เ มืองน4 าอยู4  มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ> เป1นสถานท่ีท4องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและสภาพแวดล,อมท่ีดียั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค8 
 1) เพ่ือกําหนดและจัดทํารายละเอียดแผนผังการใช,ประโยชน>ท่ี แผนผังการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2) ก4อสร,างและพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีส4งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 1) ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร>ท่ี 2 ด,านการสร,าง
ความสามารถในการแข4งขัน เปGาหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึน ประเด็น
ยุทธศาสตร>ท่ี 4 โครงสร,างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 2) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนย4อยท่ี 
9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 3) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศด,านท่ี 5 เศรษฐกิจหัวข,อท่ี 1 การปฏิรูปด,านความสามารถในการ
แข4งขันหัวข,อย4อย 1.2 การรวมกลุ4มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 พัฒนา
เมืองหลัก/เมืองศูนย>กลางของภูมิภาค 
 3.2 ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร>ท่ี 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเปGาหมายท่ี 2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนย>กลางของจังหวัดเป1นเมืองน4าอยู4
สําหรับคนทุกกลุ4มในสังคม 
 3.3 ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ในยุทธศาสตร>ท่ี 2 ด,านการสร,างความสามารถในการแข4งขัน แนวทางท่ี 2.7 การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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 3.4 ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี 2 การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 
4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
 
5. งบประมาณ 

โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

ผัง 
แห4ง 

ล,านบาท 

10  
10 

709.4770 

4  
16 

800.0000  

3  
19 

800.0000  

17 
45  

2,309.4770  
 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ ผลผลิต (Output) :  
 1) พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได,รับการวางผัง จํานวน 7 ผัง 
 2) ศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จํานวน 3 แห4ง 
 3) พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน จํานวน 1 แห4ง 
 ๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) : 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานมีความสะดวกสบาย เป1นเมือง
ท่ีน4าอยู4และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) : 
 ๖.๓.๑  เชิงปริมาณ 
 1) พ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได,รับการวางผัง 
 ๒) จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ๓) จํานวนโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีได,รับการก4อสร,างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 ๖.๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีได,รับการก4อสร,างมีคุณภาพและได,มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมร,อยละ 
 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1) พัฒนาพ้ืนท่ีให,เป1นเมืองน4าอยู4 มีการพัฒนาพ้ืนท่ีควบคู4กับการพัฒนาสิ่งแวดล,อมและวิถีชีวิตชุมชน 
 2) พัฒนาเมืองและชุมชน ให,มีระบบโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐาน สะอาด และทันสมัย 
 3) อํานวยความสะดวกแก4นักลงทุนและนักท4องเท่ียว รวมท้ังสร,างความเข,าใจในการพัฒนา 
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8. วิธีการวัดผลโครงการ 
1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 

1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 
2) งานก4อสร,างรายการใหม4 

2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 

 
9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
 ประชาชน นักท4องเท่ียวและนักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต4างประเทศในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 
11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 นายวิชิต  อรุณมานะกุล 
 ผู,อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 โทร 02 299 4679 มือถือ 081 754 2170 
 
 ผู,ประสานงาน 
 นายสายชล ชอบประดิถ 
 ตําแหน4ง วิศวกรโยธาชํานาญพิเศษ 
 โทร 02 299 4653 มือถือ 081 565 2547 
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 
 ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะนําประเทศไปสู4ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยใช,การท4องเท่ียวเป1นเครื่องมือ
สร,างความสมดุลระหว4างการเติบโตของอุตสาหกรรมการท4องเท่ียว การใช,ทรัพยากรการท4องเท่ียว และการ
สร,างความพึงพอใจให,กับนักท4องเท่ียวและประชาชน เพ่ือวางรากฐานการดําเนินงานให,เกิดการเติบโตอย4างมี
คุณภาพในระยะยาว ดังนั้นจึงต,องมีการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การพัฒนาสินค,าและบริการรายสาขาเพ่ือพัฒนาสินค,า
และบริการใหม4ๆ ให,สอดคล,องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกลุ4มนักท4องเท่ียวคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวก โครงสร,างพ้ืนฐานต4างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให,กับนักท4องเท่ียว ให,มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย>สิน และเพ่ิมความสามารถในการแข4งขันของประเทศได, 
 
2. วัตถุประสงค8 
 1) เพ่ิมศักยภาพด,านการท4องเท่ียวในพ้ืนท่ีให,มีโครงสร,างพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวก ปลอดภัยแก4
ประชาชน และสามารถรองรับนักท4องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต4างประเทศได, 
 2) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท4องเท่ียวอย4างเป1นระบบ 
 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 1) ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร>ท่ี 2 ด,านการสร,าง
ความสามารถในการแข4งขัน เปGาหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึน ประเด็น
ยุทธศาสตร>ท่ี 4 โครงสร,างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 2) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE ประเด็นท่ี 5 การท4องเท่ียว แผนย4อยท่ี 
5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท4องเท่ียว 
 3) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศด,านท่ี 5 เศรษฐกิจหัวข,อท่ี 1 การปฏิรูปด,านความสามารถในการ
แข4งขันหัวข,อย4อย 1.2 การรวมกลุ4มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 พัฒนา
เมืองหลัก/เมืองศูนย>กลางของภูมิภาค 
 3.2 ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร>ท่ี 3 
การสร,างความเข,มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข4งขันได,อย4างยั่งยืนหัวข,อ 2.2 การสร,างความเข,มแข็งให,เศรษฐกิจ
รายสาขา เปGาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีรายได,จากการท4องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการแข4งขัน
ด,านการท4องเท่ียวสูงข้ึน 
 3.3 ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ในยุทธศาสตร>ท่ี 2 ด,านการสร,างความสามารถในการแข4งขัน แนวทางท่ี 2.3 การสร,างรายได,
จากการท4องเท่ียว 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการท�องเท่ียว 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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 3.4 ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี 2 การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 
4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
 พ้ืนท่ี 12 เมืองต,องห,ามพลาด และ 12 เมืองต,องห,ามพลาด (พลัส) และ 37 จังหวัดใน 8 เขตพัฒนาการ
ท4องเท่ียว 
 
5. งบประมาณ 

โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ท4องเท่ียว 

แห4ง 
ล,านบาท 

24  
710.7119 

25  
800.0000 

25  
800.0000  

74  
2,310.7119  

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ ผลผลิต (Output) :  
 พ้ืนท่ีเพ่ือการท4องเท่ียวท่ีได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน จํานวน 15 แห4ง 
 ๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) : 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานมีความสะดวกสบาย  
เป1นเมืองท่ีน4าอยู4และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
 ๖.๓.๑  เชิงปริมาณ 
 จํานวนพ้ืนท่ีเพ่ือการท4องเท่ียวท่ีได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน  
 ๖.๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีได,รับการก4อสร,างมีคุณภาพและได,มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร,อยละ 
 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1) พ้ืนท่ีเปGาหมายเกิดการพัฒนาอย4างเป1นรูปธรรม ส4งเสริมสภาพสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม 
 2) พ้ืนท่ีเปGาหมายสามารถรองรับการท4องเท่ียวได,อย4างมีศักยภาพ 
 
8. วิธีการวัดผลโครงการ 

1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 
1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ. 

2) งานก4อสร,างรายการใหม4 
2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 
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9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท4องเท่ียวท้ังชาวไทยและต4างประเทศ 
 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 
11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 นายวิชิต  อรุณมานะกุล 
 ผู,อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 โทร 02 299 4679 มือถือ 081 754 2170 
 
 ผู,ประสานงาน 
 นายสายชล ชอบประดิถ 
 ตําแหน4ง วิศวกรโยธาชํานาญพิเศษ 
 โทร 02 299 4653 มือถือ 081 565 2547 
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 
 พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ได,รับผลกระทบจากเหตุการณ>ความไม4สงบต4อเนื่องมาเป1นเวลานาน ทําให,การ
ลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานต4างๆ ในพ้ืนท่ีลดลงและขาดความต4อเนื่อง ส4งผลให,การพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเป1นไปอย4างล4าช,าเม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ เม่ือราคาผลผลิตตกตํ่าและจํานวน
นักท4องเท่ียวในพ้ืนท่ีลดตํ่าลง ส4งผลให,รายได,และขวัญกําลังใจของประชาชนลดลง ขาดความม่ันใจในการ
ประกอบอาชีพและการใช,ชีวิตประจําวัน ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเป1นต,องเร4งพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานต4างๆ ในพ้ืนท่ี
ดังกล4าวอย4างเร4งด4วน เพ่ือสร,างขวัญกําลังใจให,กับประชาชน ทําให,เกิดความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
และการใช,ชีวิตประจําวัน กระตุ,นการพัฒนาด,านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค8 
 เพ่ือก4อสร,างและพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ทําให,เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สิน และกระตุ,นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป1นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให,
มีความเป1นอยู4ท่ีดีมีการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน 
 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 1) ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร>ท่ี 1 ด,านความม่ันคง 
เปGาหมายท่ี 1 ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
 2) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง แผนย4อยท่ี 1.1 
ด,านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
 3) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศด,านท่ี 5 เศรษฐกิจหัวข,อท่ี 1 การปฏิรูปด,านความสามารถในการ
แข4งขันหัวข,อย4อย 1.2 การรวมกลุ4มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 พัฒนา
เมืองหลัก/เมืองศูนย>กลางของภูมิภาค 
 3.2 ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร>ท่ี 5 
การเสริมสร,างความม่ันคงแห4งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู4ความม่ันค่ังและยั่งยืน เปGาหมายท่ี 3 ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต,มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สินมีโอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพท่ีสร,าง
รายได,เพ่ิมข้ึน  
 3.3 ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ในยุทธศาสตร>ท่ี 1 ด,านความม่ันคง แนวทางท่ี 1.1 การเสริมสร,างความม่ันคงของประเทศ 
 3.4 ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี 1 การเสริมสร,าง 
ความสงบเรียบร,อยและความม่ันคงภายใน 
 

 

โครงการพัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
 พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ประกอบด,วย จังหวัดนราธิวาส ปYตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 
 
5. งบประมาณ 
โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ 

(หน�วย
นับ) 

ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

พัฒนาใน
พ้ืนท่ี
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต, 

แห4ง 
ล,านบาท 

265  
2,539.4488 

275  
3,000.0000 

285  
3,100.0000 

825  
8,639.4488  

(ปE 2563 แก,ไข
ชื่อเป1น โครงการ
ตําบลม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต,) 

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ ผลผลิต (Output) :  
 พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน จํานวน 101 แห4ง 
 ๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) : 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานมีความสะดวกสบาย  
เป1นเมืองท่ีน4าอยู4และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
 ๖.๓.๑  เชิงปริมาณ 
 จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต,ได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานให,มีความ 
น4าอยู4 ปลอดภัย 
 ๖.๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   จํานวนความต,องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได,รับการตอบสนอง ไม4น,อยกว4าร,อยละ 50  
ของความต,องการรวม 
 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สิน มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ให,มีการเจริญเติบโตเป1นลําดับ ประชาชนได,รับการเสริมสร,างอาชีพท่ีม่ันคง และโครงสร,างพ้ืนฐานได,รับการ
พัฒนาอย4างต4อเนื่อง 
8. วิธีการวัดผลโครงการ 

1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 
1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 

2) งานก4อสร,างรายการใหม4 
2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 
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9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,และพ้ืนท่ีใกล,เคียง 
 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 
11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 นายวิชิต  อรุณมานะกุล 
 ผู,อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 โทร 02 299 4679 มือถือ 081 754 2170 
 
 ผู,ประสานงาน 
 นายบัญญัติ ศรีมะฆะ 
 ตําแหน4ง วิศวกรโยธาชํานาญพิเศษ 
 โทร 02 299 4707 มือถือ 08 9976 8431 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

 
 
 
 
 
 
1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 
 พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ได,รับผลกระทบจากเหตุการณ>ความไม4สงบต4อเนื่องมาเป1นเวลานาน ทําให,การ
ลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานต4างๆ ในพ้ืนท่ีลดลงและขาดความต4อเนื่อง ส4งผลให,การพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเป1นไปอย4างล4าช,าเม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ เม่ือราคาผลผลิตตกตํ่าและจํานวน
นักท4องเท่ียวในพ้ืนท่ีลดตํ่าลง ส4งผลให,รายได,และขวัญกําลังใจของประชาชนลดลง ขาดความม่ันใจในการ
ประกอบอาชีพและการใช,ชีวิตประจําวัน ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเป1นต,องเร4งพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานต4างๆ ในพ้ืนท่ี
ดังกล4าวอย4างเร4งด4วน เพ่ือสร,างขวัญกําลังใจให,กับประชาชน ทําให,เกิดความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
และการใช,ชีวิตประจําวัน กระตุ,นการพัฒนาด,านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค8 
 เพ่ือก4อสร,างและพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ทําให,เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สิน และกระตุ,นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป1นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให,
มีความเป1นอยู4ท่ีดีมีการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน 
 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 1) ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร>ท่ี 1 ด,านความ
ม่ันคง เปGาหมายท่ี 1 ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
 2) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง แผนย4อยท่ี 1.1 
ด,านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
 3) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศด,านท่ี5เศรษฐกิจหัวข,อท่ี 1 การปฏิรูปด,านความสามารถในการ
แข4งขันหัวข,อย4อย 1.2 การรวมกลุ4มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 พัฒนา
เมืองหลัก/เมืองศูนย>กลางของภูมิภาค 
 3.2 ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร>ท่ี 5 
การเสริมสร,างความม่ันคงแห4งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู4ความม่ันค่ังและยั่งยืนเปGาหมายท่ี 3 ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต,มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สินมีโอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพท่ีสร,าง
รายได,เพ่ิมข้ึน  
 3.3 ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 ในยุทธศาสตร>ท่ี 1 ด,านความม่ันคง แนวทางท่ี 1.1 การเสริมสร,างความม่ันคงของประเทศ 
 3.4 ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี 1 การเสริมสร,าง 
ความสงบเรียบร,อยและความม่ันคงภายใน 
 

โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
 พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ประกอบด,วย จังหวัดนราธิวาส ปYตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 
 
5. งบประมาณ 
โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ 

(หน�วย
นับ) 

ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

พัฒนา
โครงสร,าง
พ้ืนฐานใน

พ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต, 

แห4ง 
ล,านบาท 

265  
2,539.4488 

275  
3,000.0000 

285  
3,100.0000 

825  
8,639.4488  

(ปE 2563 ยุบ
โครงการ โดย
ไปเพ่ิมเป1น
กิจกรรมใน
โครงการ
พัฒนาในพ้ืนท่ี
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต,) 

 
 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ ผลผลิต (Output) :  
 พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน จํานวน 101 แห4ง 
 ๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) : 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานมีความสะดวกสบาย  
เป1นเมืองท่ีน4าอยู4และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
 ๖.๓.๑  เชิงปริมาณ 
 จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต,ได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานให,มีความ 
น4าอยู4 ปลอดภัย 
 ๖.๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   จํานวนความต,องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได,รับการตอบสนอง ไม4น,อยกว4าร,อยละ 50  
ของความต,องการรวม 
 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สิน มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ให,มีการเจริญเติบโตเป1นลําดับ ประชาชนได,รับการเสริมสร,างอาชีพท่ีม่ันคง และโครงสร,างพ้ืนฐานได,รับการ
พัฒนาอย4างต4อเนื่อง 
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8. วิธีการวัดผลโครงการ 
1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 

1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 
2) งานก4อสร,างรายการใหม4 

2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 

 
9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,และพ้ืนท่ีใกล,เคียง 
 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 
11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 นายวิชิต  อรุณมานะกุล 
 ผู,อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 โทร 02 299 4679 มือถือ 081 754 2170 
 
 ผู,ประสานงาน 
 นายบัญญัติ ศรีมะฆะ 
 ตําแหน4ง วิศวกรโยธาชํานาญพิเศษ 
 โทร 02 299 4707 มือถือ 08 9976 8431 
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 

การจัดรูปท่ีดินเป1นการพัฒนาเมืองตามนโยบายการวางผังเมือง เพ่ือขยายพ้ืนท่ีเมืองตามทิศทางแนวโน,ม
การพัฒนา โดยการสร,างระบบการคมนาคมของเมือง พัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและการจัดรูปแปลงท่ีดินให,
เหมาะกับการพัฒนาพ้ืนท่ีอย4างเป1นระบบ 

 
2. วัตถุประสงค8 

เพ่ือให,มีการพัฒนาพ้ืนท่ีอย4างเป1นระบบสอดคล,องกับการใช,ประโยชน>ท่ีดินตามระบบมาตรฐานผังเมืองรวม 
โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให,เพียงพอกับกิจกรรมท่ีกําหนดตามผังเมืองรวม หรือเป1นการ
พัฒนาพ้ืนท่ีตามแผนแม4บทและพ้ืนท่ีเปGาหมายท่ีได,รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินฯ และ
นโยบายการพัฒนาของเทศบาลและจังหวัด โดยคํานึงถึงสภาพแวดล,อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีในการอยู4อาศัย
ของประชาชนโดยส4วนรวม 

 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
๑) โครงการท่ีดินท่ีได,รับการจัดรูปเ พ่ือพัฒนามีความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด,านการสร,างความสามารถในการแข4งขัน เปGาหมายท่ี ๒ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึน ประเด็นท่ี ๔ โครงสร,างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

๒) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ ๒๐ ปE  ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองน4าอยู4อัจฉริยะ 
๓) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด,านท่ี ๕ เศรษฐกิจ หัวข,อท่ี ๑ การปฏิรูปด,านความสามารถใน

การแข4งขันหัวข,อย4อย 1.2 การรวมกลุ4มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 
พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย>กลางของภูมิภาค 

๓.๒ ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร>ท่ี 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเปGาหมายท่ี 2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนย>กลางของจังหวัดเป1นเมืองน4าอยู4สําหรับคน
ทุกกลุ4มในสังคม 

๓.๓ ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในยุทธศาสตร>ท่ี ๒ ความสามารถในการแข4งขัน แนวทางท่ี ๒.๔ การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน4าอยู4 
อัจฉริยะ 

๓.๔ ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี ๒ การพัฒนาภูมิภาค 
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 
 

 

โครงการท่ีดินท่ีได�รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
พ้ืนท่ีเปGาหมายการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด 

  
5. งบประมาณ 

โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

ท่ีดินท่ีได,รับการจัดรูป
เพ่ือพัฒนา 

ไร4 
ล,านบาท 

2,495  
342.5705  

2,500  
400.0000  

2,500 
400.000 

 

7,495 
1,142.5705  

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

6.1 ผลผลิต (Output) :  
 พ้ืนท่ีท่ีได,รับการจัดรูป จํานวน 368 ไร4 
6.2 ผลลัพธ8 (Outcome) : 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการพัฒนาระบบโครงสร,างพ้ืนฐานมีความสะดวกสบาย เป1นเมือง 
ท่ีน4าอยู4และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6.3 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
6.3.1  เชิงปริมาณ 

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได,รับการพัฒนาด,วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน  
6.3.2  เชิงคุณภาพ 

 โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีได,รับการก4อสร,างในพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินมีคุณภาพและได,รับมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม  
 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 พ้ืนท่ีตาบอดได,รับการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม 
 
8. วิธีการวัดผลโครงการ 

1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 
1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 

2) งานก4อสร,างรายการใหม4 
2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 
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9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
ภาคเอกชน ภาครัฐ และองค>กรปกครองส4วนท,องถ่ิน 

 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน ๒0 ปE 
 

11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
นายทวนทอง  ศิริมงคลวิชย>  
ผู,อํานวยการสํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
โทร 02 2๐๑ ๘๐๐๒ มือถือ ๐๘ ๑๘๑๑ ๒๐๔๐ 
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 

ประเทศไทยต,องประสบปYญหาอุทกภัยเกิดข้ึนเป1นประจําต้ังแต4อดีตจนถึงปYจจุบันก4อให,เกิดความเสียหายต4อ
ชีวิตและทรัพย>สิน และมีแนวโน,มมากข้ึนในอนาคต โดยมีอุทกภัยท่ีมีความรุนแรงถึง ๗ ครั้ง คือ พ.ศ. ๒๕๑๘, 
๒๕๒๖,  ๒๕๓๘, ๒๕๓๙,  ๒๕๔๕, ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๔  โดยเฉพาะในปE ๒๕๕๔ มีความเสียหายต4อเศรษฐกิจ
ของประเทศประเมินโดยธนาคารโลก เป1นเงินประมาณ ๑.๔๔ ล,านล,านบาท และประมาณร,อยละ ๙๐ ของ
ความเสียหายเกิดข้ึนมาจากพ้ืนท่ีชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญต้ังแต4ปE  พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให,กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการศึกษา ออกแบบ และก4อสร,างระบบปGองกันน้ําท4วม เพ่ือ
แก,ไขปYญหาน้ําท4วมพ้ืนท่ีชุมชน 

 
2. วัตถุประสงค8 

พ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปYญหาน้ําท4วม 
 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

๓.๑ ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
๑) โครงการปGองกันน้ําท4วมพ้ืนท่ีชุมชน มีความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๘๐) ด,านการสร,างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป1นมิตรต4อสิ่งแวดล,อม เปGาหมายท่ี1 อนุรักษ>และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล,อม และวัฒนธรรม ให,คนรุ4นต4อไปได,ใช,อย4างยั่งยืน มีสมดุล ประเด็นท่ี 5 พัฒนา
ความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป1นมิตรต4อสิ่งแวดล,อม  

๒) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ ๒๐ ปE ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
๓) สอดคล,องกับแผนแม4เร4งด4วนในประเด็นท่ี ประเด็นท่ี 4 การบริหารจัดการน้ําและมลพิษ โครงการ

บรรเทาภัยพิบัติทางน้ําแบบบูรณาการ (Quick Win) 
๔) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด,านท่ี ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม เรื่องทรัพยากรน้ํา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การบริหารเชิงพ้ืนท่ี 
๓.๒ ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร>ท่ี ๔ การเติบโตท่ี

เป1นมิตรกับสิ่งแวดล,อมเพ่ือการพัฒนาอย4างยั่งยืนเปGาหมายท่ี 2 สร,างความม่ันคงด,านน้ํา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําท้ังน้ําผิวดินและ น้ําใต,ดิน ให,มีประสิทธิภาพ 

๓.๓ ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในยุทธศาสตร>ท่ี 5 ยุทธศาสตร>ด,านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป1นมิตรต4อสิ่งแวดล,อมแนวทางท่ี 
5.2 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

๓.๔ ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี ๔ การเพ่ิมศักยภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล,อมสู4อนาคต 

 

โครงการปFองกันนํ้าท�วมพื้นท่ีชุมชน  
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
พ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีโบราณสถาน และพ้ืนท่ีท่ีบรรเทาทุกข>ท่ีมีปYญหาน้ําท4วมรุนแรงและเกิดข้ึน

เป1นประจํา 
 
5. งบประมาณ 

โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

ปGองกันน้ําท4วมพ้ืนท่ี
ชุมชน 

ไร4 
ล,านบาท 

78,966 
6,529.3786  

71,856 
8,000.0000  

74,568  
10,000.0000 

225,390  
24,529.3786  

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

๖.๑ ผลผลิต (Output) :  
 พ้ืนท่ีท่ีได,รับการปGองกันน้ําท4วมและลดผลกระทบ จํานวน 18 แห4ง/34,636 ไร4 
    ๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) : 
 พ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการปGองกันน้ําท4วม จํานวน 34,636 ไร4 ส4งผลให,ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สิน  
    ๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

6.3.1  เชิงปริมาณ 
จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได,รับการปGองกันและลดผลกระทบ 

6.3.2  เชิงคุณภาพ 
ระบบปGองกันน้ําท4วมพ้ืนท่ีชุมชนท่ีได,รับการก4อสร,างมีคุณภาพและได,มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู4บริเวณริมน้ําหรือประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณท่ีได,รับความเสียหายจากภัยน้ําท4วมจะ
ได,รับการปGองกันและลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากน้ําท4วมและอุทกภัย ส4งผลให,ชีวิตความเป1นอยู4ของประชาชนดี
ข้ึน ปGองกันชีวิตและทรัพย>สินของประชาชน 
 
8. วิธีการวัดผลโครงการ 

1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 
1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 

2) งานก4อสร,างรายการใหม4 
2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 
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9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
ประชาชนท่ีอยู4ในพ้ืนท่ีเปGาหมาย 

 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน ๒0 ปE 
 
11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

นายวิชิต  อรุณมานะกุล 
ผู,อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
โทร 02 299 4679 มือถือ 081 754 2170 
 
ผู,ประสานงาน 
นายปราโมทย>  พรหมทอง 
ตําแหน4ง วิศวกรโยธาชํานาญพิเศษ 
โทร 02 299 4653 มือถือ 081 565 2547 
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 

การก4อสร,างเข่ือนปGองกันตลิ่ง เป1นการแก,ไขปYญหาและบรรเทาความเดือดร,อนของประชาชนท่ีได,รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งแม4น้ําไม4ให,เกิดความเสียหายต4อชีวิตและทรัพย>สินของ
ประชาชน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในช4วงฤดูฝนได,อย4างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค8 

ลดความเสียหายและปGองกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม4น้ําภายในประเทศ 
 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

๓.๑ ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
๑) โครงการก4อสร,างเข่ือนปGองกันตลิ่งริมแม4น้ําภายในประเทศมีความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 

20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด,านการสร,างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป1นมิตรต4อสิ่งแวดล,อม เปGาหมายท่ี
1 อนุรักษ>และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล,อม และวัฒนธรรม ให,คนรุ4นต4อไปได,ใช,อย4างยั่งยืน มีสมดุล
ประเด็นท่ี 5 พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป1นมิตรต4อสิ่งแวดล,อ  

๒) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ ๒๐ ปE ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
๓) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด,านท่ี ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม เรื่องทรัพยากรน้ํา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การบริหารเชิงพ้ืนท่ี 
๓.๒ ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร>ท่ี ๔ การเติบโตท่ี

เป1นมิตรกับสิ่งแวดล,อมเพ่ือการพัฒนาอย4างยั่งยืนเปGาหมายท่ี 2 สร,างความม่ันคงด,านน้ํา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําท้ังน้ําผิวดิน และน้ําใต,ดินให,มีประสิทธิภาพ 

๓.๓ ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในยุทธศาสตร>ท่ี 5 ยุทธศาสตร>ด,านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป1นมิตรต4อสิ่งแวดล,อมแนวทางท่ี 
5.2 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

๓.๔ ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี ๔ การเพ่ิมศักยภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล,อมสู4อนาคต 1 การเสริมสร,างความสงบเรียบร,อยและความม่ันคงภายใน 
 
4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
 บริเวณตลิ่งท่ีมีการกัดเซาะและพังทลาย 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�างเข่ือนปFองกันตลิ่งริมแม�นํ้าภายในประเทศ 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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5. งบประมาณ 
โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 

(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 
ก4อสร,างเข่ือนปGองกัน

ตลิ่งริมแม4น้ํา
ภายในประเทศ 

เมตร 
ล,านบาท 

208,154 
11,014.9752  

210,596 
16,000.0000 

210,596 
19,000.0000  

629,346 
46,014.9752  

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

6.1 ผลผลิต (Output) :  
 พ้ืนท่ีริมตลิ่งแม4น้ําภายในประเทศได,รับการปGองกันการพังทลาย 266 แห4ง/106,926 เมตร 
6.2 ผลลัพธ8 (Outcome) : 

 พ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการพังทลายของตลิ่งและลดผลกระทบจากการปGองกันน้ําท4วม จํานวน 
4,184.50 ไร4 ส4งผลให,ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สิน 

6.3 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
6.3.1  เชิงปริมาณ 

ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม4น้ําภายในประเทศท่ีได,รับการปGองกัน  
6.3.2  เชิงคุณภาพ 

เข่ือนปGองกันตลิ่งท่ีได,รับการก4อสร,างมีคุณภาพและได,รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 พ้ืนท่ีตลิ่งได,รับการปGองกันการกัดเซาะ ลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย>สินท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชน 
 
8. วิธีการวัดผลโครงการ 

1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 
1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 

2) งานก4อสร,างรายการใหม4 
2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 

 
9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 

ส4วนราชการ วัดและประชาชนท่ีอาศัยอยู4ริมตลิ่งริมแม4น้ําภายในประเทศ 
 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
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11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
นายวิชิต  อรุณมานะกุล 
ผู,อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
โทร 02 299 4679 มือถือ 081 754 2170 
 
ผู,ประสานงาน 
นายจาตุรนต>  โรจน>หิรัญ 
ตําแหน4ง วิศวกรโยธาชํานาญพิเศษ 
โทร 02 299 4๗๑๕   มือถือ 081 ๙๑๕ ๘๑๕๐ 
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 

แม4น้ําชายแดนเป1นแม4น้ําท่ีแบ4งเขตแดนระหว4างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ,าน ในบริเวณแม4น้ําตามแนว
ชายแดน 7 แม4น้ําสายหลัก ประกอบด,วย แม4น้ําโขง แม4น้ําเมย แม4น้ํารวก แม4น้ําโกลก แม4น้ําเหือง และแม4น้ํา
กระบุรี มีความยาวตามแนวเขตแดนประเทศไทยรวม 1,754 กิโลเมตร ปYญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม4น้ํา
ชายแดนจากการแกว4งตัวของลําน้ํา ก4อให,เกิดปYญหาการสูญเสียดินแดนและแนวเขตแดนซ่ึงมีผลกระทบต4อ
ความสัมพันธ>ระหว4างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ,าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได,ตระหนักถึงปYญหาการ
พังทลายของตลิ่งริมแม4น้ําชายแดนดังกล4าวซ่ึงมีโครงการท่ีจะดําเนินการสํารวจออกแบบเข่ือนปGองกันตลิ่งริม
แม4น้ําชายแดน เพ่ือดําเนินการปGองกันตลิ่งท่ีมีปYญหาการพงทลายและทําให,เกิดความเสียหายต4อทรัพย>สิน เช4น 
อาคาร บ,านเรือน สถานท่ีราชการ ศาสนาสถานโบราณสถาน ระบบสาธารณูปโภคต4างๆ ตลอดจนการสูญเสีย
ดินแดน คิดเป1นมูลค4าความเสียหายเป1นจํานวนมากและมีแนวโน,มท่ีจะเพ่ิมข้ึนทุกปE ซ่ึงเป1นปYญหาท่ีส4งผล
กระทบต4อระบบเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล,อมและแนวเขตแดนอันมีผลกระทบต4อความสัมพันธ>ระหว4าง
ประเทศจึงมีความจําเป1นต,องได,รับการปGองกันหรือแก,ไขโดยเร็ว กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได,จัดทํา
ข,อกําหนดนี้ข้ึนเพ่ือใช,ดําเนินการสํารวจออกแบบและก4อสร,างเข่ือนปGองกันตลิ่งริมแม4น้ําชายแดนตามแนว
แม4น้ําชายแดนฝYnงไทยท่ีประสบปYญหาการพังทลายของตลิ่ง เพ่ือจะได,ดําเนินการปGองกันตลิ่งริมแม4น้ําชายแดน 
มิให,พังทลายสูญเสียดินแดนเนื่องจากภัยธรรมชาตินี้ 

 
2. วัตถุประสงค8 

ลดความเสียหายและปGองกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม4น้ําชายแดนระหว4างประเทศ รักษาเขตแดน
ทางธรรมชาติตลอดแนวแม4น้ําชายแดน และปGองกันการพังทลายของตลิ่งริมทะเล  

 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

๓.๑ ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
๑) โครงการก4อสร,างเข่ือนปGองกันตลิ่งเพ่ือปGองกันการสูญเสียดินแดนของประเทศมีความสอดคล,องกับ

ยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด,านความม่ันคงเปGาหมายท่ี ๒ บ,านเมืองมีความม่ันคงในทุก
มิติและทุกระดับ ประเด็นท่ี 2 การปGองกันและแก,ไขปYญหาท่ีมีผลกระทบต4อความม่ันคง  

๒) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ ๒๐ ปE ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง 
๓) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด,านท่ี ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมเรื่องทรัพยากรน้ํา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การบริหารเชิงพ้ืนท่ี 
๓.๒ ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร> ท่ี  5 

การเสริมสร,างความม่ันคงแห4งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู4ความม่ังค่ังและยั่งยืนเปGาหมายท่ี 6 แผนงานด,าน
ความม่ันคง มีการบูรณาการสอดคล,องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อม 

โครงการก�อสร�างเข่ือนปFองกันตลิ่งเพื่อปFองกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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๓.๓ ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในยุทธศาสตร>ท่ี ๑ ความม่ันคง แนวทางท่ี ๑.๑ การเสริมสร,างความม่ันคงของประเทศ 

๓.๔ ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี 1 การเสริมสร,างความ
สงบเรียบร,อยและความม่ันคงภายใน 
 
4. เปFาหมายโครงการ (Target) 

บริเวณตลิ่งท่ีมีการกัดเซาะและพังทลาย 
 
5. งบประมาณ 

โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

ก4อสร,างเข่ือนปGองกัน
ตลิ่งเพ่ือปGองกันการ
สูญเสียดินแดนของ

ประเทศ 

เมตร 
ล,านบาท 

50,134 
5,408.5912  

46,400 
 7,000.0000  

46,400 
7,000.0000 

142,934 
19,408.5912  

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

๖.๑ ผลผลิต (Output) : 
 พ้ืนท่ีริมตลิ่งแม4น้ําชายแดนระหว4างประเทศได,รับการปGองกันการพังทลาย 47,117 เมตร 
๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) : 

 พ้ืนท่ีได,รับประโยชน>จากการพังทลายของตลิ่งและลดผลกระทบจากการปGองกันน้ําท4วม จํานวน 
1,282 ไร4 ส4งผลให,ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สิน 

๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
6.3.1  เชิงปริมาณ 

ความยาวของพ้ืนท่ีตามแนวแม4น้ําชายแดนระหว4างประเทศ และพ้ืนท่ีชายฝYnงทะเลได,รับการ
ปGองกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง 

6.3.2  เชิงคุณภาพ 
  ความเสียหายบริเวณพ้ืนท่ีตามแนวแม4น้ําชายแดนระหว4างประเทศและชายฝYnงทะเลลดลง 

 

7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 พ้ืนท่ีตลิ่งริมแม4น้ําชายแดนท้ัง 7 สาย ได,มีการก4อสร,างเข่ือนปGองกันตลิ่งปGองกันการกัดเซาะ 
 

8. วิธีการวัดผลโครงการ 
1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 

1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 
2) งานก4อสร,างรายการใหม4 

2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 
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9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
ส4วนราชการ วัดและประชาชนท่ีอาศัยอยู4ริมตลิ่งริมแม4น้ําตามชายแดนระหว4างประเทศและริมทะเล 

 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 
11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

นายวิชิต อรุณมานะกุล 
ผู,อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
โทร 02 299 4679 มือถือ 081 754 2170 
 
ผู,ประสานงาน 
นายธนารักษ> วรปรีชาพันธุ> 
ตําแหน4ง วิศวกรโยธาชํานาญพิเศษ 
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง มีวัตถุประสงค>เพ่ือสนับสนุนงานด,านออกแบบ ก4อสร,างและ
บํารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน รวมถึงการให,คําปรึกษาด,านงานเตรียมการรับเสด็จ      
งานสํารวจออกแบบก4อสร,างพลับพลาพิธีท่ีประทับ และตกแต4งสถานท่ี บริเวณมณฑลพิธีให,มีความสวยงาน 
ม่ันคง ปลอดภัย และสมพระเกียรติในงานพระราชพิธี รับพิธี งานพิธีของส4วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และงาน  
สาธารณกุศล ท้ังในส4วนกลางและส4วนภูมิภาค ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมืองได,ดําเนินการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวงท้ังในด,านการออกแบบก4อสร,างอาคาร ก4อสร,างพลับพลาพิธีให,มีความม่ันคงแข็งแรง ได,มาตรฐาน
สูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ และเป1นไปตามพระราชประสงค>ภายในระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหน 

 
2. วัตถุประสงค8 

สนับสนุนด,านออกแบบ ก4อสร,างและบํารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน 
 

3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

๑) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง มีความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) ด,านความม่ันคง เปGาหมายท่ี ๒ บ,านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับประเด็นท่ี 1 การรักษา
ความสงบภายในประเทศ 

๒) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ ๒๐ ปE  ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง 
๓.๒ ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร>ท่ี 5 การเสริมสร,าง

ความม่ันคงแห4งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู4ความม่ังค่ังและยั่งยืน เปGาหมายท่ี 1 ปกปGองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย>ให,เป1นสถาบันหลักของประเทศ  

๓.๓ ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในยุทธศาสตร>ท่ี ๑ ความม่ันคง แนวทางท่ี ๑.๑ การเสริมสร,างความม่ันคงของประเทศ 

๓.๔ ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี 1 การเสริมสร,างความ
สงบเรียบร,อยและความม่ันคงภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพเิศษหลวง 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง เป1นสนับสนุนงานด,านออกแบบ ก4อสร,าง และบํารุงรักษากิจกรรมพิเศษ

หลวงในเขตพระราชฐาน รวมถึงการให,คําปรึกษาด,านงานเตรียมการรับเสด็จ งานสํารวจออกแบบก4อสร,าง
พลับพลาพิธีท่ีประทับ และตกแต4งสถานท่ี บริเวณมณฑลพิธีให,มีความสวยงาน ม่ันคง ปลอดภัย และสมพระ
เกียรติในงานพระราชพิธี รับพิธี งานพิธีของส4วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และงานสารธารณกุศล ให,มีความม่ันคง
แข็งแรง ได,มาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ และเป1นไปตามพระราชประสงค> ดังนั้นจึงมีความจําเป1นท่ี
จะต,องดําเนินการให,โครงการบรรลุผลสําเร็จเชิงประจักษ>อย4างเร4งด4วน 
  
5. งบประมาณ 

โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

สนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง 

แห4ง 
ล,านบาท 

6  
2,378.063๐  

6  
3,000.๐๐๐๐  

6  
3,000.๐๐๐๐  

18 
๘๓๗๘.๐๖๓๐  

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

๖.๑ ผลผลิต (Output) :  
ก4อสร,างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานมีความเอกลักษณ> ม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยได,มาตรฐาน

สูงสุด สวยงามและสมพระเกียรติ 
๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) :  

งานก4อสร,างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานมีความเอกลักษณ> ม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยได,
มาตรฐานสูงสุด สวยงามและสมพระเกียรติประชาชนชาวไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย>พร,อมธํารงรักษาไว,ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติ เป1นท่ีเคารพ และเป1นศูนย>กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยท้ังประเทศ 

๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
๖.๓.๑  เชิงปริมาณ 

จํานวนงานก4อสร,างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล,วเสร็จ และเป1นไปตามพระราช
ประสงค>ภายในเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด 

๖.๓.๒  เชิงคุณภาพ 
งานก4อสร,างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานได,มาตรฐานตามหลักวิชาการสวยงามสมพระเกียรติ 

 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 ประชาชนชาวไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย>พร,อมธํารงรักษาไว,ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ เป1นท่ีเคารพ  
และเป1นศูนย>กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยท้ังประเทศ 
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8. วิธีการวัดผลโครงการ 
1) งานก4อสร,างรายการผูกพัน 

1.1) งานก4อสร,างผลงานร,อยละ 
2) งานก4อสร,างรายการใหม4 

2.1) ประกวดราคา 
2.2) ลงนามในสัญญา 
2.3) ก4อสร,างผลงานร,อยละ 

 
9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
 กิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน ท้ังในส4วนภาคกลางและท่ัวประเทศ ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกแห4ง 
 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 

11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
นายพิษณุ  มูลกะรัตน>  
ผู,อํานวยการสํานักก4อสร,างและปรับปรุงหมู4พระท่ีนั่งอัมพรสถาน  
โทร ๐๒ ๒๙๙ ๔๔๙๗ มือถือ ๐๘ ๑๙๘๕ ๑๗๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177



แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

 
 
 
 
 
 
1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 

ผังเมืองเป1นภารกิจสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ และการใช,ประโยชน>ท่ีดินอย4างเหมาะสม
ท้ังในด,านกายภาพ สภาพพ้ืนท่ี การต้ังถ่ินฐานของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล,อม 
ซ่ึงการดําเนินการตามผังเมืองเพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต,องบูรณาการวางแผนการดําเนินงานร4วมกัน
ระหว4างหน4วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและองค>กรปกครองส4วนท,องถ่ินในด,านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน โดยมีการกําหนดและกํากับดูแลนโยบาย การใช,ประโยชน>ท่ีดิน ระบบการต้ังถ่ินฐานของประชาชน 
รวมถึงการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน การกําหนดมาตรฐาน การก4อสร,างอาคาร การบริการด,านช4าง การอนุญาต
ก4อสร,างอาคาร การขุดดินถมดิน เป1นต,น เพ่ือให,เมืองหรือชุมชนนั้นมีสภาพแวดล,อมท่ีดี น4าอยู4 มีความปลอดภัย
เป1นระเบียบเรียบร,อย สวยงามตามระบบการผังเมืองท่ีดีท่ีจะนําไปสู4การพัฒนาประเทศอย4างยั่งยืน 

  
2. วัตถุประสงค8 

เพ่ือกําหนดนโยบาย และมาตรการทางด,านผังเมืองให,หน4วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค>กรปกครองส4วน
ท,องถ่ิน และภาคส4วนท่ีเก่ียวข,อง สามารถนําไปพัฒนาพ้ืนท่ีอย4างเป1นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล,องกับ
สภาพแวดล,อม วิถีชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย4างยั่งยืน 

 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
๑) โครงการวางและสนับสนุนด,านการผังเมืองมีความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด,านการสร,างความสามารถในการแข4งขัน เปGาหมายท่ี ๒ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึน ประเด็นท่ี ๔ โครงสร,างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

๒) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ ๒๐ ปE ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองน4าอยู4อัจฉริยะ 
๓) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด,านท่ี ๕ เศรษฐกิจ หัวข,อท่ี ๑ การปฏิรูปด,านความสามารถ 

ในการแข4งขันหัวข,อย4อย 1.2 การรวมกลุ4มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 
พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย>กลางของภูมิภาค 

๓.๒ ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร>ท่ี 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เปGาหมายท่ี 2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนย>กลางของจังหวัดเป1นเมืองน4าอยู4สําหรับ 
คนทุกกลุ4มในสังคม 

๓.๓ ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในยุทธศาสตร>ท่ี ๒ ความสามารถในการแข4งขัน แนวทางท่ี ๒.๔ การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน4าอยู4 
อัจฉริยะ 

๓.๔ ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี ๒ การพัฒนาภูมิภาค 
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

โครงการวางและสนับสนุนด�านการผังเมอืง 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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4. เปFาหมายโครงการ (Target) 
พ้ืนท่ีเมือง ชุมชน และจังหวัด ท่ีมีการกําหนดแนวทางและแผนงานโครงการในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

 
5. งบประมาณ 

โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 
(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

วางและสนับสนุน
ด,านการผังเมือง 

ผัง 
แห4ง 
แห4ง 
ผัง 

ล,านบาท 

107  
103  
72  
- 

2,638.965๐  

153  
200  
74  
30  

3,000.0000  

165  
210  
75  
30  

3,000.0000 

๔๒๕  
๕๑๓  
๒๒๑  
๖๐ 

๘,638.9650  
 
6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

๖.๑ ผลผลิต (Output) :  
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศมีการวางและจัดทําผังเมืองท่ีเหมาะสม 

๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) :  
พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนทุกระดับมีผังเมืองเป1นกรอบแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ี 

๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
๖.๓.๑  เชิงปริมาณ 

  1) จํานวนผังเมืองท่ีจัดทํา 
  2) จํานวนองค>กรปกครองส4วนท,องถ่ินท่ีได,รับการสนับสนุนและส4งเสริมด,านการผังเมือง 
  3) จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ีมีระบบภูมิศาสตร>สารสนเทศ 
  4) จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบภูมิศาสตร>สารสนเทศ 
๖.๓.๒  เชิงคุณภาพ 

  พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ท่ีได,รับการวางผังเมืองแล,วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช, และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย4างเหมาะสม 
 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 หน4วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค>กรปกครองส4วนท,องถ่ิน และภาคส4วนท่ีเก่ียวข,อง สามารถนํานโยบาย
และมาตรการทางด,านผังเมืองไปพัฒนาพ้ืนท่ีอย4างเป1นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล,องกับสภาพแวดล,อม 
วิถีชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย4างยั่งยืน 
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8. วิธีการวัดผลโครงการ 
๑) การวางและจัดทําผังเมือง 

1.1) ผังประเทศ 
1.2) ผังภาค 
1.3) ผังอนุภาค 
1.4) ผังเมืองรวมจังหวัด 
1.5) ผังเมืองรวมอําเภอ 
1.6) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
1.7) ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ 

 
9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 

หน4วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม กอง ศูนย>เขต/ศูนย>ภาค กลุ4มจังหวัด จังหวัด องค>กรปกครองส4วน
ท,องถ่ิน องค>กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน4วยงานภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป  
 
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 
11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวจริยาพร จิตต>ใจม่ัน 
ผู,อํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค  
โทร 02 2๐๑ ๘๒๔๐ มือถือ  
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1. หลักการและเหตุผลความจําเป5น 

ผลผลิตการให,บริการด,านช4างและกํากับดูแลอาคาร มีวัตถุประสงค>เพ่ือกํากับดูแลความปลอดภัยในอาคาร 
การตรวจสอบอาคาร การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับอาคาร การขุดดินถมดิน และยังสนับสนุนทาง
เทคนิคในด,านออกแบบอาคาร ประมาณราคา ควบคุมงาน ก4อสร,าง ทดสอบวัสดุ รวมถึงการให,คําปรึกษาด,าน
ช4างแก4หน4วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

 
2. วัตถุประสงค8 

เพ่ือให,ก4อสร,างระบบโครงสร,างพ้ืนฐานและสิ่งก4อสร,างต4างๆ ได,มาตรฐานตามหลักวิชาการ และมีความ
ปลอดภัย 
 
3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร8ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

3.1 ความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
๑) ผลผลิต การให,บริการด,านช4างและกํากับดูแลอาคารมีความสอดคล,องกับยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปE 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด,านการสร,างความสามารถในการแข4งขัน เปGาหมายท่ี๒ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึน ประเด็นท่ี ๔ โครงสร,างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

๒) สอดคล,องกับแผนแม4บทภายใต,ยุทธศาสตร>ชาติ ๒๐ ปE ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองน4าอยู4อัจฉริยะ 
๓) สอดคล,องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด,านท่ี ๕ เศรษฐกิจ หัวข,อท่ี ๑ การปฏิรูปด,านความสามารถใน

การแข4งขันหัวข,อย4อย 1.2 การรวมกลุ4มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 
พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย>กลางของภูมิภาค 

๓.๒ ความสอดคล,องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร>ท่ี 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเปGาหมายท่ี 2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนย>กลางของจังหวัดเป1นเมืองน4าอยู4สําหรับ 
คนทุกกลุ4มในสังคม 

๓.๓ ความสอดคล,องกับโครงสร,างยุทธศาสตร>การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในยุทธศาสตร>ท่ี ๒ ความสามารถในการแข4งขัน แนวทางท่ี ๒.๔ การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน4าอยู4 
อัจฉริยะ 

๓.๔ ความสอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร>ของกระทรวงมหาดไทยในยุทธศาสตร>ท่ี ๒ การพัฒนาภูมิภาค 
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 
4. เปFาหมายโครงการ (Target) 

องค>ปกครองส4วนท,องถ่ิน หน4วยงานภาครัฐ และประชาชนท่ัวไป 
 
 

ผลผลิต การให�บริการด�านช�างและกํากับดูแลอาคาร 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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5. งบประมาณ 
โครงการ เปFาหมาย งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 

(หน�วยนับ) ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 
ผลผลิต การให,บริการ
ด,านช4างและกํากับ

ดูแลอาคาร 

ครั้ง 
อาคาร 

ล,านบาท 

118,000 
5,500 

874.41๐๐  

123,900 
5,500 

968.5301  

130,000 
5,500 

1,025.5091  

371,900 
16,500 

๒,๘๖๘.๔๔๙๒  
 

6. ผลผลิต ผลลัพธ8 และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
๖.๑ ผลผลิต (Output) :  

งานบริการด,านช4างได,มาตรฐานตามหลักวิชาการ และอาคารได,รับการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรง 
ปลอดภัย 

๖.๒ ผลลัพธ8 (Outcome) :  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สินจากการใช,อาคารภาครัฐ 

๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
๖.๓.๑  เชิงปริมาณ 

จํานวนงานท่ีให,บริการและให,คําปรึกษาด,านช4าง 
๖.๓.๒  เชิงคุณภาพ 

  งานท่ีให,บริการด,านช4างมีความถูกต,องตามหลักวิชาการด,านช4างและเป1นไปตามกฎหมาย 
 

7. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ4 รวมถึงอาคารของหน4วยงานภาครัฐได,มาตรฐานความปลอดภัย และประชาชน

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สินจากการใช,อาคารภาครัฐ 
 

8. วิธีการวัดผลโครงการ 
8.1) การตรวจสอบอาคาร 
8.2) การให,บริการด,านช4าง 
8.3) การให,คําปรึกษาด,านช4าง 
 

9. กลุ�มเปFาหมายผู�ได�รับผลประโยชน8 
องค>ปกครองส4วนท,องถ่ิน หน4วยงานภาครัฐ และประชาชนท่ัวไป 
 

10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 20 ปE 
 

11. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
นายวิษณุ  อยู4ดี  
ผู,อํานวยการสํานักสถาปYตยกรรม  
โทร 02 299 4859 มือถือ 08 5485 1481 
นายสุธี  ปqnนไพสิฐ  
ผู,อํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสร,างและงานระบบ  
โทร 02 299 4799 มือถือ ๐๙ ๓๖๔๑ ๗๙๗๙ 
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(ช่ือ) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ป�(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของ (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
*ในวาระแรกระยะ ๓ ป�  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
ส(วนที่ ๑ บทสรุปผู.บริหาร 

 
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมีอํานาจหน0าท่ี

ครอบคลุมในเรื่องของการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในด0 านการวางผั ง เ มือง 
การพัฒนาเมืองการอาคารและการบริการด0านช4างซ่ึงแต4ละภารกิจจะต0องมีการบูรณาการวางแผน 
การดําเนินท่ีสอดคล0องเชื่อมโยงกันอย4างมีประสิทธิภาพ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได0จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สอดคล0อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร=ชาติ ๒๐ ป� 
แผนแม4บทภายใต0ยุทธศาสตร=ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ 
โดยมีแนวคิดสําคัญในการพัฒนาท่ีมี “คนเปCนศูนย=กลางในการพัฒนา” และมีการเชื่อมโยงการพัฒนา 
ท้ังในมิติของคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล0อม และเทคโนโลยี มีการกําหนดนโยบาย การออกแบบ 
การวางผังเมืองท่ีได0มาตรฐาน เหมาะสมสอดคล0องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี พร0อมท้ังกําหนดแผนการพัฒนา
โครงสร0างพ้ืนฐานท่ีได0มาตรฐาน เพียงพอกับความต0องการของประชาชน สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของเมืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได0อย4างมีประสิทธิภาพ 

โดยแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กรมโยธาธิการและผังเมืองได0มีการวิเคราะห=
ข0อมูลยุทธศาสตร=ชาติ ๒๐ ป� นโยบายสําคัญต4างๆ รวมถึงความต0องการ ความคาดหวังของผู0มีส4วนได0เสีย
และคาดการณ=สถานการณ=ท่ีคาดว4าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังในด0านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล0อม
พร0อมท้ังได0กําหนดเปGาหมาย แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ ท่ีครอบคลุมอํานาจหน0าท่ีของ
องค=กร และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร=ชาติ ๒๐ ป� แผนแม4บทภายใต0
ยุทธศาสตร=ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป� 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กระทรวงมหาดไทย 

ซ่ึงสิ่งท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองจะต0องเร4งผลักดันในระยะ ๕ ป� จะต0องสนับสนุนให0มีการวาง
และจัดทําผังเมืองในทุกระดับเพ่ือเปCนกรอบชี้นําในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย4างเปCนระบบมีการประสานบูรณาการ
ทํางานร4วมกันระหว4างหน4วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง พัฒนาพ้ืนท่ี
การอนุญาตก4อสร0างอาคาร การออกแบบและการควบคุมก4อสร0าง รวมถึงการกําหนดคุณภาพและมาตรฐาน
การก4อสร0างด0านสถาปIตยกรรม วิศวกรรมและการผังเมือง และส4งเสริม สนับสนุนองค=กรปกครองส4วน
ท0องถ่ินในการพัฒนาเมือง พัฒนาพ้ืนท่ี ให0มีสภาพแวดล0อมท่ีดี มีความเปCนระเบียบเรียบร0อย สวยงาม
มีอัตลักษณ= ประหยัดพลังงานและรองรับรองรับภัยพิบัติได0อย4างมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสู4การพัฒนา
ประเทศอย4างยั่งยืน 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวิสัยทัศน= พันธกิจ และสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป� 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังนี้ 
 � วิสัยทัศน0 : เป#นองค%กรแกนนําของประเทศในด+านการผังเมือง และการอาคารให+มีความน/าอยู/
และปลอดภัย  รักษาสภาพแวดล+อมประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ% 
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 � พันธกิจ : ๑. สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให+งานผังเมืองและโยธาธิการ 
มีมาตรฐานวิชาการ 
   ๒. สร+างการมีส/วนร/วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดําเนินการพัฒนา
เมือง ท+องถ่ิน และชุมชน 
 ๓. พัฒนา ปรับปรุง ส/งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช+กฎหมาย 
การใช+ประโยชน%ท่ีดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพ่ือประโยชน%สุขของประชาชน 
 � สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) :  
 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีประเด็นยุทธศาสตร= เปGาหมายหน4วยงาน ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงาน 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ=หน4วยงาน และแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
 ๑. ประเด็นยุทธศาสตร0 มี ๓ ประเด็น ได0แก4 
 ๑.๑ พ้ืนท่ีภาค เมือง ชุมชน และพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจมีผังเมืองเปCนกรอบชี้นําในการพัฒนา 
 ๑.๒ พ้ืนท่ีเมือง ชุมชน มีการบริหารจัดการท่ีดี มีการพัฒนาโครงสร0างอย4างเหมาะสม น4าอยู4 
ปลอดภัย เปCนมิตรกับสิ่งแวดล0อม สามารถปGองกันและรองรับภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนได0อย4างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๓ ส4วนราชการท่ีได0รับบริการในด0านอาคารและการบริการด0านช4าง มีความม่ันคง แข็งแรง 
ปลอดภัย มีอัตลักษณ= ประหยัดพลังงาน และประชาชนท่ีใช0ประโยชน=จากอาคารมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย=สิน 
 ๒. เป8าหมายหน(วยงานและตัวช้ีวัดเป8าหมายหน(วยงาน มี ๕ เปGาหมาย ได0แก4 
 ๒.๑ เปGาหมายหน4วยงานท่ี ๑ งานก4อสร0างในเขตพระราชฐานมีความม่ันคงมีมาตรฐานสูงสุด
สวยงามสมพระเกียรติ 
 ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๑.๑ จํานวนงานก4อสร0างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานแล0วเสร็จเปCนไปตามพระราชประสงค=ภายในเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด 
  ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๑.๒ งานก4อสร0างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานได0
มาตรฐานตามหลักวิชาการสวยงามสมพระเกียรติ 
 ๒.๒ เปGาหมายหน4วยงานท่ี ๒ ประเทศมีผังเมืองเปCนกรอบชี้นําในการพัฒนา 
 ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๒.๑ จํานวนพ้ืนท่ีภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจได0รับการ
วางผังเมือง 
 ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๒.๒ พ้ืนท่ีภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีได0รับการวางผัง
เมืองแล0วเสร็จมีการประกาศบังคับใช0และเปCนกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีเปCนไปตามมาตรฐานผังเมือง 
 ๒.๓ เปGาหมายหน4วยงานท่ี ๓ พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช0ประโยชน=และการ
พัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานได0อย4างเหมาะสมมีความน4าอยู4ปลอดภัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขันและ
รองรับการเติบโตท่ีเปCนมิตรกับสิ่งแวดล0อม 
  ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๓.๑ จํานวนพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนได0รับการพัฒนา
โครงสร0างพ้ืนฐานให0มีเปCนเมืองน4าอยู4ปลอดภัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขันและรองรับการการ
เติบโตท่ีเปCนมิตรกับสิ่งแวดล0อม  
  ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๓.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนได0รับประโยชน= 
จากการพัฒนาเมืองการปรับปรุงภูมิทัศน=ปรับปรุงสภาพแวดล0อมเมืองพร0อมองค=ประกอบโครงสร0าง
พ้ืนฐานต4างๆทําให0ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีโอกาสในการสร0างรายได0เพ่ิมข้ึน 
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 ๒.๔ เปGาหมายหน4วยงานท่ี ๔ พ้ืนท่ีตลิ่งริมแม4น้ําชายแดนระหว4างประเทศได0รับการปGองกัน
การกัดเซาะมิให0เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร4องน้ําลึกท่ีเปCนเส0น
แบ4งเขตระหว4างประเทศมิให0เปลี่ยนแปลงเพ่ือขจัดเ ง่ือนไขความไม4เข0าใจกับประเทศเพ่ือนบ0าน 
และปGองกันชีวิตและทรัพย=สินตลอดจนรักษาผลประโยชน=ชาติ 
  ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๔.๑ ความยาวของพ้ืนท่ีตามแนวแม4น้ําชายแดนระหว4าง
ประเทศได0รับการปGองกันการกัดเซาะและการพังทลายของของตลิ่ง 
  ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๔.๒ ความเสียหายบริเวณพ้ืนท่ีตามแนวแม4น้ําชายแดน
ระหว4างประเทศลดลง 
 ๒.๕ เปGาหมายหน4วยงานท่ี ๕ พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม4น้ํา
ได0รับการปGองกันน้ําท4วมการจัดทําระบบระบายน้ําและการปGองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริม
แม4น้ํา 
  ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๔.๑ พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจพ้ืนท่ีตลิ่ง
ริมแม4น้ําได0รับการปGองกันและลดผลกระทบ 
  ตัวชี้วัดเปGาหมายหน4วยงานท่ี ๔.๒ ปGองกันตลิ่ง 
 ๓. แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ0หน(วยงาน มี ๕ กลยุทธ= ได0แก4 
 ๓.๑ ส4งเสริมสนับสนุนและดําเนินการก4อสร0างปรับปรุงเขตพระราชฐานให0มีความม่ันคง 
ได0มาตรฐานและสมพระเกียรติสูงสุด 
 ๓.๒ ส4งเสริมสนับสนุนการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับเพ่ือเปCนกรอบชี้นําในการพัฒนา
พ้ืนท่ี 
 ๓.๓ ส4ง เสริมสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุ งภู มิ ทัศน=ปรับปรุงสภาพแวดล0อมเ มือง 
พร0อมองค=ประกอบโครงสร0างพ้ืนฐานต4างๆ อย4างเปCนระบบได0มาตรฐานสอดคล0องกับผังเมืองเพ่ือรองรับ
การขยายตัวด0านเศรษฐกิจสังคมและการท4องเท่ียว 
 ๓.๔ ส4งเสริมสนับสนุนดําเนินการก4อสร0างระบบปGองกันน0าท4วมในพ้ืนท่ีเมืองชุมชนพ้ืนท่ีสําคัญ
ทางเศรษฐกิจและการก4อสร0างเ ข่ือนปGองกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ งริมแม4น้ํ า 
ท้ังภายในประเทศและระหว4างประเทศรวมถึงการปGองกันการกัดเซาะชายฝIMงทะเล 
  ๓.๕ ส4ง เสริมสนับสนุนการบริการด0านช4างและการกํากับดูแลอาคารได0มาตรฐาน 
ความปลอดภัยมีอัตลักษณ=ประหยัดพลังงานและเปCนมิตรกับสิ่งแวดล0อมเพ่ือรองรับการขยายตัว 
ด0านเศรษฐกิจสังคมและการท4องเท่ียว 
 ๔. แผนงาน/โครงการ มี ๑ ผลผลิต ๑๔ โครงการ ได0แก4 
 ๔.๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 

๔.๒ โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต0 (ป� ๒๕๖๓ แก0ไขชื่อเปCน โครงการตําบล
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต0) 

 ๔.๓ โครงการพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต0 
 ๔.๔ โครงการก4อสร0างเข่ือนปGองกันตลิ่งเพ่ือปGองกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 ๔.๕ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท4องเท่ียว 
 ๔.๖ โครงการวางและสนับสนุนด0านการผังเมือง 
 ๔.๗ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
 ๔.๘ โครงการท่ีดินท่ีได0รับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา 
 ๔.๙ กองทุนจัดรูปท่ีดิน 
 ๔.๑๐ โครงการภายใต0แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
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 ๔.๑๑ ผลผลิตการให0บริการด0านช4างและกํากับดูแลอาคาร 
 ๔.๑๒ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๔.๑๓ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  ๔.๑๔ โครงการปGองกันน้ําท4วมพ้ืนท่ีชุมชน 
  ๔.๑๕ โครงการก4อสร0างเข่ือนปGองกันตลิ่งริมแม4น้ําภายในประเทศ 

 
ส(วนที่ ๒ ความสอดคล.องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๒.๑  ยุทธศาสตร0ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร0ชาติ ด.าน การสร.างความสามารถในการแข(งขัน (หลัก) 

(๑) เปGาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึน 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร= โครงสร0างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๓)  การบรรลุเปGาหมายตามยุทธศาสตร=ชาติ แผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐานท่ี
สามารถสนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีในการแข4งขันได0
อย4างมีประสิทธิภาพ 

     (โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อการบรรลุ
เปGาหมายของยุทธศาสตร=ชาติได0อย4างไรบ0าง)  

๒) ยุทธศาสตร0ชาติ ด.าน ความม่ันคง (รอง) 
(๑) เปGาหมาย ประชาชนอยู4ดี กินดี และมีความสุข 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร= การรักษาความสงบภายในประเทศ, การปGองกันและ 
แก0ไขปIญหาท่ีมีผลกระทบต4อความม่ันคง 
(๓) การบรรลุเปGาหมายตามยุทธศาสตร=ชาติ แผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนความม่ันคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     (โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อการบรรลุ
เปGาหมายของยุทธศาสตร=ชาติได0อย4างไรบ0าง)  

๓) ยุทธศาสตร0ชาติ ด.าน การสร.างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปDนมิตรต(อ 
ส่ิงแวดล.อม (รอง) 

(๑) เปGาหมาย อนุรักษ=และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม และ 
วัฒนธรรมให0คนรุ4นต4อไปได0ใช0อย4างยั่งยืน มีสมดุล 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร= พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปCนมิตร 
ต4อสิ่งแวดล0อม 

(๓) การบรรลุเปGาหมายตามยุทธศาสตร=ชาติ แผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองมีแผนงาน/โครงการท่ีมีการปGองกันและบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดจากปIญหาภัยพิบัติน้ําท4วมได0อย4างมีประสิทธิภาพ 

     (โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อการบรรลุ
เปGาหมายของยุทธศาสตร=ชาติได0อย4างไรบ0าง) 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข0อง)  
 
๒.๒.๑ แผนแม(บทภายใต.ยุทธศาสตร0ชาติ  
 (๑) ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองน(าอยู(อัจฉริยะ (หลัก) 

๑) เปGาหมายระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ  
• เปGาหมายท่ี ๑ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข4งขัน

สูงข้ึน เกิดศูนย=กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุก
ภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความเจริญทางด0านเศรษฐกิจ
และสังคม 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติราชการของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนา
ระบบโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีในการแข4งขันได0อย4างมีประสิทธิภาพ 

(โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อการ
บรรลุเปGาหมายในระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

๒) แผนย4อยของแผนแม4บทฯ การพัฒนาเมืองน4าอยู4อัจฉริยะ (หลัก) 
• แนวทางการพัฒนา พัฒนาเมืองขนาดกลางให0เปCนเมืองน4าอยู4

ท่ีเปCนศูนย=กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให0กับ
พ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเน0นการต4อยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีใน
พ้ืนท่ี 

• เปGาหมายของแผนย4อย เมืองในพ้ืนท่ีเปGาหมายท่ีได0รับการ
พัฒนาเพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย4อยของแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติ
ราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการ 
ในการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีในการแข4งขันได0อย4าง 
มีประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับแผนย4อยของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

(๒) ประเด็นความม่ันคง (รอง) 
๑) เปGาหมายระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ  
• แนวทางการพัฒนา - 
• เปGาหมายท่ี ๒ ประชาชนอยู4ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 
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• การบรรลุเปGาหมายตามแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติราชการของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน โครงการในการพัฒนา
ระบบโครงสร0างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนความม่ันคงและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

๒) แผนย4อยของแผนแม4บทฯ ด0านการรักษาความสงบภายในประเทศ
(หลัก) 
• แนวทางการพัฒนา เสริมสร0างความม่ันคงของสถาบันหลัก

ของชาติ 
• เปGาหมายของแผนย4อย คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย=

พร0อมธํารงรักษาไว0ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา
เปCนท่ีเคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย4อยของแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติ
ราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการ 
ในการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนความม่ันคง
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับแผนย4อยของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

๓) แผนย4อยของแผนแม4บทฯ ด0านการปGองกันและแก0ไขปIญหาท่ีมี
ผลกระทบต4อความม่ันคง (รอง) 

• แนวทางการพัฒนา รักษาความม่ันคงและผลประโยชน=ของ
ชาติพ้ืนท่ีชายแดน 

• เปGาหมายของแผนย4อย ปIญหาความม่ันคงท่ีมีอยู4ในปIจจุบัน 
(เช4น ปIญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร= การค0ามนุษย= 
ฯลฯ) ได0รับการแก0ไขจนไม4ส4งผลกระทบต4อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ, ภาคใต0มีความสงบสุขร4มเย็น 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย4อยของแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติ
ราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการ 
ในการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนความม่ันคง
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับแผนย4อยของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
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ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

(๓) ประเด็นการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ (รอง) 
๑) เปGาหมายระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ  
• แนวทางการพัฒนา - 
• เปGาหมายท่ี ๑ ความม่ันคงด0านน้ําของประเทศเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเปGาหมายตามแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติราชการของ

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการท่ีมีการปGองกัน
และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากปIญหาภัยพิบัติน้ําท4วมได0
อย4างมีประสิทธิภาพ 

     (โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

๒) แผนย4อยของแผนแม4บทฯ การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ4มน้ํา 
ท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด0านน้ําของประเทศ (หลัก) 

• แนวทางการพัฒนา จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ 
• เปGาหมายของแผนย4อย ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด0านน้ํา

เพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย4อยของแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติ

ราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการ 
ท่ีมีการปGองกันและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากปIญหาภัย
พิบัติน้ําท4วมได0อย4างมีประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับแผนย4อยของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

(๔) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอง) 
๑) เปGาหมายระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ  
• แนวทางการพัฒนา - 
• เปGาหมายท่ี ๒ การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด

ได0รับการยกระดับ 
• การบรรลุเปGาหมายตามแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติราชการของ

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนา
ระบบโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีในการแข4งขันได0อย4างมีประสิทธิภาพ 
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     (โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

๒) แผนย4อยของแผนแม4บทฯ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให0เปCนเมืองอัจฉริยะท่ีมีความน4าอยู4และทันสมัย
ระดับนานาชาติ เปCนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน
และเศรษฐกิจ สอดคล0องกับนโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

• เปGาหมายของแผนย4อย การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย4อยของแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติ
ราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการ 
ในการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีในการแข4งขันได0อย4างมี
ประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับแผนย4อยของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

(๕) ประเด็นการท(องเท่ียว (รอง) 
๑) เปGาหมายระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ  
• แนวทางการพัฒนา - 
• เปGาหมายท่ี ๓ ความสามารถทางการแข4ง ขันด0านการ

ท4องเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน 
• การบรรลุเปGาหมายตามแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติราชการของ

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนา
ระบบโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีในการแข4งขันได0อย4างมีประสิทธิภาพ 

     (โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

 

192



แผนปฏิบัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  

๒) แผนย4อยของแผนแม4บทฯ การพัฒนาระบบนิเวศการท4องเท่ียว (หลัก) 
• แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน

การท4องเท่ียว ท้ังทางถนน ทางราง ทางน้ําและทางอากาศ 
เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการท4องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
เช4น พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ้ืนท่ีชายฝIMงทะเล
ตะวันตก พ้ืนท่ีริมฝIMงแม4น้ําโขง และพ้ืนท่ีแอ4งประวัติศาสตร=ลุ4ม
น้ําภาคกลาง เปCนต0น 

• เปGาหมายของแผนย4อย โครงสร0างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการ
ท4องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย4อยของแผนแม4บทฯ แผนปฏิบัติ
ราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงาน/โครงการ 
ในการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีในการแข4งขันได0อย4างมี
ประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุว4าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท4านสามารถส4งผลต4อ
การบรรลุเปGาหมายในระดับแผนย4อยของแผนแม4บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในแต4ละเปGาหมายอย4างไร 
และ (ถ0า มี)  คิดเปCนสัดส4วนหรือร0อยละเท4าไหร4ของค4า
เปGาหมายต4างๆ) 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด.านเศรษฐกิจ 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย=กลางของ

ภูมิภาค 
๒) ข้ันตอนการดําเนินงาน พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย=กลางของภูมิภาค

ตามพ้ืนท่ีคลัสเตอร=และเส0นทางการคมนาคม 
๓) กิจกรรม - 
๔) เปGาหมายกิจกรรม เพ่ือให0การรวมกลุ4มกันในระดับภูมิภาคและการ

สร0างอุตสาหกรรมต4างๆ นํามาซ่ึงการเจริญเติบโตของเมืองใหม4ๆ และกระจาย
ความเจริญสู4ท0องถ่ินต4างๆ ของไทย 
 แผนการปฏิรูปประเทศ ด.านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อม 

๑) เรื่อง/ประเด็นการท่ี ๒ การบริหารเชิงพ้ืนท่ี 
๒) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
๓) กิจกรรม สร0างกลไกหรือเครื่องมือเพ่ือเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ํา

และการใช0ประโยชน=ท่ีดินให0สอดคล0องกัน 
๔) เปGาหมายกิจกรรม กลไกหรือเครื่องมือเพ่ือเชื่อมโยงการบริหารจัดการ

น้ําและการใช0ประโยชน=ท่ีดินให0สอดคล0องกัน 
(สามารถสอดคล0องได0มากกว4า ๑ แผนปฏิรูปฯ/เรื่องหรือประเด็นการปฏิรูป/
ข้ันตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม/เปGาหมายกิจกรรม) 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค=ท่ี - 
๒) เปGาหมายรวมท่ี - 
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๓) ยุทธศาสตร=ท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ (หลัก) 
(๓.๑) เปGาหมายระดับยุทธศาสตร=ท่ี ๒ เพ่ิมจํานวนเมืองศูนย=กลางของ

จังหวัดเปCนเมืองน4าอยู4สําหรับคนทุกกลุ4มในสังคม (หลัก) 
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี - 
(๓.๓) แนวทางการพัฒนาท่ี - 

 ๔) ยุทธศาสตร=ท่ี ๕ การสร0างความม่ันคงแห4งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู4
ความม่ังค่ังและยั่งยืน (รอง) 

(๔.๑) เปGาหมายระดับยุทธศาสตร=ท่ี ๑ ปกปGองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย=ให0เปCนสถาบันหลักของประเทศ (หลัก) 

(๔.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี - 
(๔.๓) เปGาหมายระดับยุทธศาสตร=ท่ี ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต0 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สินมีโอกาสใน
การศึกษาและประกอบอาชีพท่ีสร0างรายได0เพ่ิมข้ึน (รอง) 

(๔.๔) แนวทางการพัฒนาท่ี - 
(๔.๕) เปGาหมายระดับยุทธศาสตร=ท่ี ๖ แผนงานด0านความม่ันคงมี

การบูรณาการสอดคล0องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม(รอง) 

(๔.๖) แนวทางการพัฒนาท่ี - 
๕) ยุทธศาสตร=ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปCนมิตรกับสิ่งแวดล0อม เพ่ือการพัฒนา

อย4างยั่งยืน 
(๕.๑) เปGาหมายระดับยุทธศาสตร=ท่ี ๒ การสร0างความม่ันคงด0านน0า

และบริหารทรัพยากรน0 า ท้ั งน0 าผิว ดินและน้ํ า ใต0 ดินให0 มี
ประสิทธิภาพ (หลัก) 

(๕.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี - 
(๕.๓) แนวทางการพัฒนาท่ี - 

๖) ยุทธศาสตร=ท่ี ๓ การสร0างความเข0มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข4งขันได0
อย4างยั่งยืน 

(๖.๑) เปGาหมายระดับยุทธศาสตร=ท่ี ๒.๒ การสร0างความเข0มแข็งให0
เศรษฐกิจรายสาขา เปGาหมายท่ี ๔ ประเทศไทยมีรายได0จากการ
ท4องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการแข4งขันด0านการ
ท4องเท่ียวสูงข้ึน 

(๖.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี - 
(๖.๓) แนวทางการพัฒนาท่ี - 

(สามารถสอดคล0องได0มากกว4า ๑ วัตถุประสงค=/เปGาหมายรวม/ยุทธศาสตร=
การพัฒนา/เปGาหมายระดับยุทธศาสตร=/แนวทางการพัฒนา) 
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๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว(าด.วยความม่ันคงแห(งชาติ 
๑) นโยบายความม่ันคงแห4งชาติท่ี - 
๒) แผนระดับชาติว4าด0วยความม่ันคงแห4งชาติรองรับนโยบายท่ี - 
๓) เปGาหมายเชิงยุทธศาสตร= - 
๔) ตัวชี้วัด - 
๕) กลยุทธ= - 

(สามารถสอดคล0องได0มากกว4า ๑ นโยบายความม่ันคงแห4งชาติ/แผน
ระดับชาติว4าด0วยความม่ันคงแห4งชาติ/เปGาหมาย/กลยุทธ=) 
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข.อง (หากมี) 
� ชื่อแผนระดับท่ี ๓ ........... ของ.....(หน4วยงานเจ0าของแผน)..... 
� ชื่อแผนระดับท่ี ๓ ........... ของ.....(หน4วยงานเจ0าของแผน)..... 
� ชื่อแผนระดับท่ี ๓ ........... ของ.....(หน4วยงานเจ0าของแผน)..... 
� ........................................................................................ 

(สามารถสอดคล0องได0มากกว4า ๑ แผนระดับท่ี ๓ โดยสามารถเปCนได0ท้ังแผนระดับ 
๓ ของหน4วยงานเอง และหน4วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีแผนระดับ ๓ ท่ีเก่ียวข0อง) 
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ส(วนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
๓.๑ ภาพรวม 

 ๓.๑.๑ วิสัยทัศน0ของส(วนราชการ 
 เป#นองค%กรแกนนําของประเทศในด+านการผังเมือง และการอาคารให+มี

ความน/าอยู/และปลอดภัย รักษาสภาพแวดล+อมประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ% 
 ๓.๑.๒ พันธกิจของส(วนราชการ 

 ๑. สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให+งานผังเมืองและ
โยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ 
 ๒. สร+างการมีส/วนร/วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการ
ดําเนินการพัฒนาเมือง ท+องถ่ิน และชุมชน 
 ๓. พัฒนา ปรับปรุง ส/งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช+
กฎหมาย การใช+ประโยชน%ท่ีดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพ่ือประโยชน%สุขของประชาชน 
 

๓.๒  แผนปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

๑) เป8าหมายท่ี ๑  
 งานก4อสร0างในเขตพระราชฐานมีความม่ันคงมีมาตรฐานสูงสุดสวยงาม 
สมพระเกียรติ 

 

 ตัวช้ีวัดและค(าเป8าหมาย 
 (๑) จํานวนงานก4อสร0างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล0วเสร็จ
เปCนไปตามพระราชประสงค=ภายในเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด 
 (๒) งานก4อสร0างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานได0มาตรฐานตาม
หลักวิชาการสวยงามสมพระเกียรติร0อยละ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน มีความม่ันคงแข็งแรง มีคุณภาพ
และมาตรฐานสูงสุด คงไว0ซ่ึงอัตลักษณ= เพ่ือธํารงรักษาไว0ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ รวมถึงสถาบันศาสนา
ซ่ึงเปCนท่ีเคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย 

 

 แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

(๑) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
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๒) เป8าหมายท่ี ๒  
ประเทศมีผังเมืองเปCนกรอบชี้นําในการพัฒนา 

 

 ตัวช้ีวัดและค(าเป8าหมาย 
 (๑) จํานวนพ้ืนท่ีภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจได0รับการวางผังเมือง 
 (๒) พ้ืนท่ีภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีได0รับการวางผังเมืองแล0วเสร็จ 
มีการประกาศบังคับใช0และเปCนกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีเปCนไปตามมาตรฐานผังเมืองร0อยละ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 เพ่ือเปCนกรอบแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีให0เปCนระเบียบ เรียบร0อย 
สวยงาม น4าอยู4 เพ่ือรองรับการขยายตัวด0านเศรษฐกิจ และเสริมสร0างความสามารถในการแข4งขัน
ให0กับประเทศชาติ 

 แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

(๑) โครงการวางและสนับสนุนด0านการผังเมือง 
 

๓) เป8าหมายท่ี ๓  
 พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช0ประโยชน=และการพัฒนา
โครงสร0างพ้ืนฐานได0อย4างเหมาะสมมีความน4าอยู4ปลอดภัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขันและ
รองรับการเติบโตท่ีเปCนมิตรกับสิ่งแวดล0อม 

 

 ตัวช้ีวัดและค(าเป8าหมาย 
 (๑) จํานวนพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนได0รับการพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานให0
มีเปCนเมืองน4าอยู4ปลอดภัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขันและรองรับการการเติบโตท่ีเปCนมิตรกับ
สิ่งแวดล0อม 

 (๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนได0รับประโยชน=จากการพัฒนา
เมืองการปรับปรุงภูมิทัศน=ปรับปรุงสภาพแวดล0อมเมืองพร0อมองค=ประกอบโครงสร0างพ้ืนฐานต4างๆทํา
ให0ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีโอกาสในการสร0างรายได0เพ่ิมข้ึนไม4น0อยกว4าร0อยละ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานพร0อมองค=ประกอบต4างๆ เพ่ือเสริมสร0าง
ความสามารถในการแข4งขันให0กับประเทศชาติ 

 

 แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

(๑) โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต0  
(ป? 2563 แก+ไขชื่อเป#น โครงการตําบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต+) 

(๒) โครงการพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต0 
(๓) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท4องเท่ียว 
(๔) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
(๕) โครงการท่ีดินท่ีได0รับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา 
(๖) กองทุนจัดรูปท่ีดิน 
(๗) โครงการภายใต0แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
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(๘) ผลผลิตการให0บริการด0านช4างและกํากับดูแลอาคาร 
(๙) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๑๐) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

๔) เป8าหมายท่ี ๔ 
 พ้ืนท่ีตลิ่งริมแม4น้ําชายแดนระหว4างประเทศได0รับการปGองกันการกัด
เซาะมิให0เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร4องน้ําลึกท่ีเปCนเส0นแบ4ง
เขตระหว4างประเทศมิให0เปลี่ยนแปลงเพ่ือขจัดเง่ือนไขความไม4เข0าใจกับประเทศเพ่ือนบ0านและ
ปGองกันชีวิตและทรัพย=สินตลอดจนรักษาผลประโยชน=ชาติ 

 

 ตัวช้ีวัดและค(าเป8าหมาย 
 (๑) ความยาวของพ้ืนท่ีตามแนวแม4น้ําชายแดนระหว4างประเทศได0รับ 
การปGองกันการกัดเซาะและการพังทลายของของตลิ่ง 
 (๒) ความเสียหายบริเวณพ้ืนท่ีตามแนวแม4น้ําชายแดนระหว4าง
ประเทศลดลงร0อยละ 

 

 แนวทางการพัฒนา 
 ก4อสร0างเข่ือนปGองกันการสูญเสียดินแดน และการกัดเซาะชายฝIMง 
เพ่ือเสริมสร0างความม่ันคงให0กับประเทศชาติ 

 

 แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

 (๑) โครงการก4อสร0างเข่ือนปGองกันตลิ่งเพ่ือปGองกันการสูญเสียดินแดน
ของประเทศ 

 
๕) เป8าหมายท่ี ๕ 

 พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม4น้ําได0รับ
การปGองกันน้ําท4วมการจัดทําระบบระบายน้ําและการปGองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม4น้ํา 

 

 ตัวช้ีวัดและค(าเป8าหมาย 
 (๑) พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม4น้ํา
ได0รับการปGองกันและลดผลกระทบ 

 (๒) ปGองกันตลิ่ง 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 ก4อสร0างระบบปGองกันน้ําท4วม และก4อสร0างเข่ือนปGองกันการพังทลาย
ของตลิ่งริมแม4น้ํา รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําเพ่ือลดผลกระทบจากปIญหาภัยพิบัติน้ําท4วม 

 

 แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

(๑) โครงการปGองกันน้ําท4วมพ้ืนท่ีชุมชน 
(๒) โครงการก4อสร0างเข่ือนปGองกันตลิ่งริมแม4น้ําภายในประเทศ 
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด* ๗๗,๔๐๑.๒๐๔๔ ล.านบาท 

แหล(งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ(นดิน เงินรายได.ของหน(วยงาน เงินกู. อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต(างประเทศ 

๗๗,๔๐๑.๒๐๔๔ 
 

- - - - 

 
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

 ๑) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป� (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
(ล.านบาท) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ
แผ(นดิน 

๒๕,๓๐๒. 
๒๙๔๑ 

๒๔,๘๕๘. 
๒๓๔๕ 

๒๕,๕๐๑.
๔๙๖๐ 

๒๖,๗๓๓.
๙๓๓๐ 

๒๕,๑๖๕.๗
๗๕๔ 

๑๒๗,๕๖๑.๗๓๓๐ 
 

เงินรายได.ของ
หน(วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู.ในประเทศ - - - - - - 
เงินต(างใน
ประเทศ 

- - - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - - - 
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เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
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รายละเอียดผลผลิต/โครงการ 
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 2,822.9529 1,636.5537 1,186.3992 - - -
1 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ

จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดกระบี่ 1 รายการ

 กระบี่ 30.6085 6.1217 24.4868 - - -

2 โครงการปรับปรุงห�องสมุด กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถนนพระราม 9 1 โครงการ  กรุงเทพมหานคร 1.3200 1.3200 - - - -
3 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ  1 ผัง  กาฬสินธุ 46.0000 9.2000 36.8000 - - -
4 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร และลพบุรี (ดําเนินการเอง) 2 ผัง  กําแพงเพชร

,ลพบุรี
1.8504 1.8504 - - - -

5 การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท,องเที่ยวบริเวณชุมชนเก,าริมแม,น้ําจันทบูร 
จ.จันทบุรี 1 ผัง

 จันทบุรี 9.4000 9.4000 - - - -

6 การวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห,ง  ฉะเชิงเทรา 28.0000 28.0000 - - - -
7 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 

1:4,000 จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และชลบุรี 1 รายการ
 ฉะเชิงเทรา, 

สมุทรปราการ, 
ชลบุรี

32.1540 6.4308 25.7232 - - -

8 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ 1 ผัง  ชัยภูมิ 32.3760 32.3760 - - - -
9 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร 1 ผัง  ชุมพร 28.4956 28.4956 - - - -
10 การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท,องเที่ยวบริเวณชุมชนทุ,งวัวแล,น จ.ชุมพร 1 

ผัง
 ชุมพร 9.4000 9.4000 - - - -

11 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ
จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดชุมพร 1 รายการ

 ชุมพร 38.5450 7.7090 30.8360 - - -

12 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 1 ผัง  เชียงราย 34.0120 34.0120 - - - -
13 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 

1:4,000 จังหวัดเชียงราย 1 รายการ
 เชียงราย 35.0340 7.0068 28.0272 - - -

14 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ�านแจ,มปFอง จ.เชียงราย  1 ผัง  เชียงราย 9.0000 9.0000 - - - -
15 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ�านห�วยลึก จ.เชียงราย  1 ผัง  เชียงราย 9.0000 9.0000 - - - -

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการวางและสนับสนุนด�านการวางผังเมือง
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16 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 
1:4,000 จังหวัดเชียงใหม, 1 รายการ

 เชียงใหม, 60.3210 12.0642 48.2568 - - -

17 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตรัง 1 ผัง  ตรัง 29.4440 29.4440 - - - -
18 การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท,องเที่ยวบริเวณเมืองเก,ากันตรัง จ.ตรัง 1 ผัง  ตรัง 9.4000 9.4000 - - - -
19 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ

จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดตรัง 1 รายการ

 ตรัง 31.9605 6.3921 25.5684 - - -

20 การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท,องเที่ยวบริเวณชุมชนแหลมงอบ จ.ตราด 1 
ผัง

 ตราด 9.4000 9.4000 - - - -

21 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตาก 1 ผัง  ตาก 29.1524 29.1524 - - - -
22 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาตราส,วน 

1:4,000 จังหวัดนครนายก นนทบุรี ปทุมธานี  นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 1 
รายการ

 นครนายก
,นนทบุรี,นครปฐม

,สมุทรสาคร
,สมุทรสงคราม

23.1780 4.6356 18.5424 - - -

23 การวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 1 แห,ง  นครปฐม 27.0000 27.0000 - - - -
24 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) 

มาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ
 นครราชสีมา 53.5808 53.5808 - - - -

25 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ
จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

 นครศรีธรรมราช 64.6230 12.9246 51.6984 - - -

26 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ
จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ

 นราธิวาส 43.6310 8.7262 34.9048 - - -

27 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 1 ผัง  บึงกาฬ 40.0000 8.0000 32.0000 - - -
28 การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย   จังหวัดบุรีรัมย  1 แห,ง  บุรีรัมย 27.0000 27.0000 - - - -
29 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย  1 ผัง  บุรีรัมย 52.0000 10.4000 41.6000 - - -
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30 การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท,องเที่ยวบริเวณชุมชนเก,ารอบปราสาทพนม
รุ�ง จ.บุรีรัมย  1 ผัง

 บุรีรัมย 9.4000 9.4000 - - - -

31 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ
จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ  1 รายการ

 ประจวบคีรีขันธ 41.3855 8.2771 33.1084 - - -

32 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 
1:4,000 จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก�ว 1 รายการ

 ปราจีนบุรี
,สระแก�ว

35.8710 7.1742 28.6968 - - -

33 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดปIตตานี 1 ผัง  ปIตตานี 38.0000 7.6000 30.4000 - - -
34 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ผัง  พระนครศรีอยุธยา 48.0000 9.6000 38.4000 - - -
35 (78) จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 

1:4,000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี  ชัยนาท และสิงห บุรี 1 รายการ
 

พระนครศรีอยุธยา
,สระบุรี,ชัยนาท

,สิงห บุรี

28.2750 5.6550 22.6200 - - -

36 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดพังงา 1 ผัง  พังงา 28.4692 28.4692 - - - -
37 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ

จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดพังงา 1 รายการ

 พังงา 27.1050 5.4210 21.6840 - - -

38 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง 1 ผัง  พัทลุง 30.0860 30.0860 - - - -
39 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ

จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดพัทลุง 1 รายการ

 พัทลุง 22.2560 4.4512 17.8048 - - -

40 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร 1 ผัง  พิจิตร 42.0000 8.4000 33.6000 - - -
41 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) 

มาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ
 พิจิตร 14.4992 14.4992 - - - -

42 การวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนวงฆ�อง  จังหวัดพิษณุโลก 1 แห,ง  พิษณุโลก 25.0000 25.0000 - - - -
43 การวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 1 แห,ง  พิษณุโลก 25.0000 25.0000 - - - -
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44 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) 
มาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

 พิษณุโลก 26.6112 26.6112 - - - -

45 ปรับปรุงแผนที่ และจัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
(GIS) มาตราส,วน 1:4,000 จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ

 เพชรบุรี 24.9000 4.9800 19.9200 - - -

46 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ  1 ผัง  เพชรบูรณ 48.0000 9.6000 38.4000 - - -
47 การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท,องเที่ยวบริเวณชุมชนหล,มเก,า จ.เพชรบูรณ  

1 ผัง
 เพชรบูรณ 9.4000 9.4000 - - - -

48 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดแพร, 1 ผัง  แพร, 28.1200 28.1200 - - - -
49 การวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนเด,นชัย-แม,จั๊วะ  จังหวัดแพร, 1 แห,ง  แพร, 25.0000 25.0000 - - - -
50 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 

1:4,000 จังหวัดภูเก็ต และสงขลา 1 รายการ
 ภูเก็ต,
สงขลา

23.8110 4.7622 19.0488 - - -

51 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม 1 ผัง  มหาสารคาม 46.0000 9.2000 36.8000 - - -
52 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 

1:4,000 จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม 1 รายการ
 มุกดาหาร, 
หนองคาย,
นครพนม

38.6400 7.7280 30.9120 - - -

53 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดแม,ฮ,องสอน 1 ผัง  แม,ฮ,องสอน 27.8780 27.8780 - - - -
54 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 

1:4,000 จังหวัดแม,ฮ,องสอน และลําพูน 1 รายการ
 แม,ฮ,องสอน, 

ลําพูน
51.5610 10.3122 41.2488 - - -

55 ปรับปรุงแผนที่การผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 1:4,000 จ.
แม,ฮ,องสอน ลําพูน ลําปาง แพร, ตาก อ,างทอง สิงห บุรี นครสวรรค  ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี
 และอุดรธานี 1 รายการ

 แม,ฮ,องสอน, 
ลําพูน,ลําปาง,แพร,

,ตาก,อ,างทอง,
สิงห บุรี,นครสวรรค 
,ชัยนาท,อุทัยธานี,
ลพบุรี,อุดรธานี

24.0000 24.0000 - - - -

56 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดร�อยเอ็ด 1 ผัง  ร�อยเอ็ด 48.0000 9.6000 38.4000 - - -
57 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดระนอง 1 ผัง  ระนอง 26.9132 26.9132 - - - -
58 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ�านหัวถนน จ.ระนอง 1 ผัง  ระนอง 9.0000 9.0000 - - - -
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการวางและสนับสนุนด�านการวางผังเมือง

59 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ
จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดระนอง 1 รายการ

 ระนอง 21.4370 4.2874 17.1496 - - -

60 จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคาร ด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) มาตราส,วน 
1:4,000 จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 1 รายการ

 ระยอง,
จันทบุรี

38.1270 7.6254 30.5016 - - -

61 การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท,องเที่ยวบริเวณชุมชนโพธาราม จ.ราชบุรี 1 
ผัง

 ราชบุรี 9.4000 9.4000 - - - -

62 ปรับปรุงแผนที่ และจัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
(GIS) มาตราส,วน 1:4,000 จังหวัดราชบุรี 1 รายการ

 ราชบุรี 20.7840 4.1568 16.6272 - - -

63 การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท,องเที่ยวบริเวณชุมชนเมืองเก,า จ.ลําปาง  1 
ผัง

 ลําปาง 9.4000 9.4000 - - - -

64 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ�านนาข,า จ.เลย 1 ผัง  เลย 9.0000 9.0000 - - - -
65 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ 1 ผัง  ศรีสะเกษ 50.0000 10.0000 40.0000 - - -
66 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณช,องทางขึ้นเขาพระวิหาร จ.

ศรีษะเกษ  1 ผัง
 ศรีสะเกษ 9.0000 9.0000 - - - -

67 การวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร-นาสีทอง  จังหวัดสงขลา 1 แห,ง  สงขลา 27.0000 27.0000 - - - -
68 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย 1 ผัง  สุโขทัย 41.0000 8.2000 32.8000 - - -
69 การวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสองพี่น�อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห,ง  สุพรรณบุรี 24.0000 24.0000 - - - -
70 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ผัง  สุพรรณบุรี 40.0000 8.0000 32.0000 - - -
71 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) 

มาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ
 สุพรรณบุรี 17.1456 17.1456 - - - -

72 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) และ
จัดทําข�อมูลการใช�ประโยชน อาคารมาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล จังหวัดสุราษฎร ธานี 1 รายการ

 สุราษฎร ธานี 83.7915 16.7583 67.0332 - - -

73 การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองสุรินทร   จังหวัดสุรินทร  1 แห,ง  สุรินทร 27.0000 27.0000 - - - -
74 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย 1 ผัง  หนองคาย 28.9692 28.9692 - - - -
75 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ�านเปงจาน จ.หนองคาย 1 ผัง  หนองคาย 9.0000 9.0000 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการวางและสนับสนุนด�านการวางผังเมือง

76 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดอ,างทอง 1 ผัง  อ,างทอง 26.9504 26.9504 - - - -
77 การวางผังเมืองรวมจังหวัดอํานาจเจริญ 1 ผัง  อํานาจเจริญ 39.0000 7.8000 31.2000 - - -
78 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ  1 ผัง  อุตรดิตถ 28.3776 28.3776 - - - -
79 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) 

มาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดอุตรดิตถ  1 รายการ
 อุตรดิตถ 22.6848 22.6848 - - - -

80 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) 
มาตราส,วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

 อุบลราชธานี 42.3840 42.3840 - - - -

81 การปรับปรุงผังประเทศ 1 ผัง 44.0000 44.0000 - - - -
82 การจัดทําเกณฑ และมาตรฐานงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ และสิ่งแวดล�อม

ผังเมืองรวมจังหวัด 1 รายการ
20.0000 20.0000 - - - -

83 การจัดทําเกณฑ และมาตรฐานงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ และสิ่งแวดล�อม
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 1 รายการ

18.0000 18.0000 - - - -

84 โครงการจัดทําผังรายละเอียดโครงการคมนาคมและขนส,งตามผังเมืองรวม 1 แห,ง 26.0000 26.0000 - - - -
85 โครงการจัดทําผังรายละเอียดโครงการกิจการสาธารณูปโภคตามผังเมืองรวม 1 แห,ง 24.0000 24.0000 - - - -
86 โครงการพัฒนาระบบข�อมูลด�านคมนาคมขนส,งเพื่อการพัฒนาตามผังประเทศ 1 แห,ง 30.0000 30.0000 - - - -
87 โครงการพัฒนาระบบข�อมูลด�านโครงสร�างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาตามผังประเทศ 1 แห,ง 30.0000 30.0000 - - - -
88 การปรับปรุงผังประเทศ ระยะที่ 2 1 ผัง 40.0000 40.0000 - - - -
89 การวางผังภาคตะวันออก 1 ผัง 43.0000 8.6000 34.4000 - - -
90 การวางผังภาคกลาง 1 ผัง 44.0000 8.8000 35.2000 - - -
91 สํารวจและจัดทําข�อมูลทางกายภาพการผังเมืองด�วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) 

มาตราส,วน 1:4,000 เพื่อการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 1 รายการ
5.4974 5.4974 - - - -

92 โครงการเสริมสร�างภาคีเครือข,ายความร,วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ,มจังหวัด  เชิงรุก 
จํานวน 10 จังหวัด (ดําเนินการเอง )  1 โครงการ

3.5680 3.5680 - - - -

93 โครงการติดตามผลการดําเนินงานกลุ,มภาคีเครือข,ายความร,วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดกลุ,ม
จังหวัด เขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงรุก จํานวน 10 จังหวัด (ดําเนินการเอง)  1 โครงการ

1.6690 1.6690 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการวางและสนับสนุนด�านการวางผังเมือง

94 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชะอํา - หัวหิน เพื่อเชื่อมโยงการท,องเที่ยวระเบียง
เศรษฐกิจ EEC  1 ผัง

9.8000 9.8000 - - - -

95 โครงการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2562-2564 1 โครงการ 5.3500 5.3500 - - - -
96 โครงการสํารวจ และจัดทําฐานข�อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม 1 โครงการ 7.0000 7.0000 - - - -
97 การจัดทําคู,มือการติดตามผลการพัฒนาพื้นที่ตามผังประเทศ (ดําเนินการเอง)  1 รายการ 0.8000 0.8000 - - - -
98 การจัดทําเกณฑ และมาตรฐานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 1 รายการ 20.8000 20.8000 - - - -
99 การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ระดับอําเภอ 1 รายการ 80.4350 80.4350 - - - -
100 โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 1 โครงการ 10.5149 10.5149 - - - -
101 โครงการจัดทําเกณฑ  คู,มือ มาตรฐานด�านวิศวกรรม และระบบสาธารณูปโภค เพื่อการวางผัง

เมืองรวม  1 โครงการ
15.0000 15.0000 - - - -
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 480.0000 270.0000 210.0000 - - -
1 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําเจ�าพระยา 35.0000 35.0000 - - - -
2 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําท,าจีน 25.0000 25.0000 - - - -
3 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําภาคใต�ฝIUงตะวันตก 40.0000 40.0000 - - - -
4 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําบางปะกง 25.0000 25.0000 - - - -
5 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําปIตตานี 25.0000 25.0000 - - - -
6  วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําเพชรบุรี 18.0000 18.0000 - - - -
7 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําปVาสัก 22.0000 22.0000 - - - -
8 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําน,าน 25.0000 25.0000 - - - -
9 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําวัง 25.0000 25.0000 - - - -
10 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ํายม 30.0000 30.0000 - - - -
11 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําปWง 35.0000 - 35.0000 - - -
12 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ํามูล 40.0000 - 40.0000 - - -
13 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําชี 40.0000 - 40.0000 - - -
14 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําโขง 40.0000 - 40.0000 - - -
15  วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ํากก 25.0000 - 25.0000 - - -
16 วางผังการระบายน้ําจังหวัดในลุ,มน้ําสาละวิน 30.0000 - 30.0000 - - -

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ7มน้ํา
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 3,523.6957 2,011.0377 1,374.7312 137.9268 - -
1 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ, อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  1 แห,ง กระบี่ 47.9800 47.9800 - - - -
2 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองอ,าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห,ง กระบี่ 32.6800 32.6800 - - - -
3 โครงการพัฒนาพื้นที่โกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห,ง กําแพงเพชร 8.4694 8.4694 - - - -
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  เพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช

และบริเวณโดยรอบ จังหวัดจันทบุรี 1 แห,ง
จันทบุรี 96.2280 19.2456 38.4912 38.4912 - -

5 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห,ง ฉะเชิงเทรา 21.9899 21.9899 - - - -
6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  เพื่อก,อสร�างสะพานเลียบชายฝIUงทะเลช,วงที่

 1 เริ่มจากจุดเชื่อมบริเวณศาลาประชาคมรวมใจชน ถึงถนนข�างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห,ง

ชลบุรี 50.0000 50.0000 - - - -

7 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 1 
แห,ง

ชลบุรี 38.7973 38.7973 - - - -

8 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ�านกล�วย อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 แห,ง ชัยนาท 6.1883 6.1883 - - - -
9 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ,ตามแนวพระราชดําริเพื่อการศึกษาและท,องเที่ยว (ส,วนที่ 3)

 ตําบลบางลึก อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห,ง
ชุมพร 38.0000 38.0000 - - - -

10 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห,ง ชุมพร 60.0000 34.5000 25.5000 - - -

11 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะแม,ฟYาของแผ,นดิน ริมแม,น้ํากก เทศบาลนครเชียงราย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห,ง

เชียงราย 18.1500 18.1500 - - - -

12 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 
1 แห,ง

เชียงราย 34.5480 34.5480 - - - -

13 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะองค การบริหารส,วนตําบลแม,ฟYาหลวง-ดอยตุง อําเภอแม,ฟYาหลวง
 จังหวัดเชียงราย 1 แห,ง

เชียงราย 33.6768 33.6768 - - - -

14 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม,น้ํากก เทศบาลนคร
เชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห,ง

เชียงราย 132.0000 46.8466 85.1534 - - -

15 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 1 
แห,ง

เชียงราย 36.8000 21.9048 14.8952 - - -

โครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
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16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ําโขง บริเวณเวียงแก,น อําเภอเวียงแก,น จังหวัดเชียงราย 1
 แห,ง

เชียงราย 40.0000 25.1250 14.8750 - - -

17 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนแม,สอด จังหวัดตาก 1 แห,ง ตาก 58.8628 58.8628 - - - -
18 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2 1 แห,ง นครปฐม 64.0000 13.1000 50.9000 - - -

19 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางเลน ระยะที่ 3 อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  1 แห,ง นครปฐม 72.1710 14.4342 28.8684 28.8684 - -

20 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห,ง นครศรีธรรมราช 64.1520 12.8304 51.3216 - - -

21 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนตากใบ อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 1 แห,ง

นราธิวาส 64.1520 12.8304 51.3216 - - -

22 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ระยะที่ 2  1 แห,ง บึงกาฬ 26.4640 26.4640 - - - -
23 โครงการพัฒนาด,านสิงขร ระยะที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  1 แห,ง ประจวบคีรีขันธ 131.8197 53.9997 77.8200 - - -
24 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  1 แห,ง ประจวบคีรีขันธ 15.4560 15.4560 - - - -
25 โครงการพัฒนาด,านสิงขร ระยะที่ 2 อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  1 แห,ง ประจวบคีรีขันธ 72.0000 24.4800 47.5200 - - -

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน พื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 แห,ง พะเยา 43.1209 43.1209 - - - -
27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน พื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 1 

แห,ง
พะเยา 40.0000 23.6905 16.3095 - - -

28 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะท�ายเหมือง ระยะที่ 2 อําเภอท�ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห,ง พังงา 32.0000 22.5556 9.4444 - - -

29 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมโคกกลอย - ท�ายเหมือง อําเภอท�ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 
แห,ง

พังงา 64.1520 12.8304 51.3216 - - -

30 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชะอําและนายาง  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 1 
แห,ง

เพชรบุรี 29.1300 29.1300 - - - -

31 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 3 1 แห,ง เพชรบุรี 72.0000 20.2900 51.7100 - - -

32 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 4 1 แห,ง เพชรบุรี 80.1900 16.0380 32.0760 32.0760 - -

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน พื้นที่ชุมชนเมืองหล,มสัก อําเภอหล,มสัก จังหวัดเพชรบูรณ  ระยะที่
 2 1 แห,ง

เพชรบูรณ 30.1590 30.1590 - - - -

34 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ   1 แห,ง เพชรบูรณ 96.2280 19.2456 38.4912 38.4912 - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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35 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห,ง มหาสารคาม 56.0000 27.4400 28.5600 - - -

36 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2 1 แห,ง

มหาสารคาม 64.1520 12.8304 51.3216 - - -

37 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน จังหวัดมุกดาหาร 1 แห,ง มุกดาหาร 66.5700 66.5700 - - - -
38 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะปางตอง ตําบลหมอกจําแปV  อําเภอเมือง จังหวัดแม,ฮ,องสอน (อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ) ระยะที่ 2 1 แห,ง
แม,ฮ,องสอน 32.0000 16.9429 15.0571 - - -

39 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะลุ,มน้ําปาย (ท,าโปVงแดง) อําเภอเมือง จังหวัดแม,ฮ,องสอน (อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ) 1 แห,ง

แม,ฮ,องสอน 40.0000 21.1786 18.8214 - - -

40 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 แห,ง ยะลา 64.1520 12.8304 51.3216 - - -

41 โครงการพัฒนาเมืองเฉพาะพื้นที่ชุมชนไพศาล อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร�อยเอ็ด 1 แห,ง ร�อยเอ็ด 7.1435 7.1435 - - - -
42 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนดอกไม� อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด 1 แห,ง ร�อยเอ็ด 44.5500 8.9100 35.6400 - - -

43 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลําพูน ค,าก,อสร�างถนนเลี่ยงเมืองสาย ค1 และ ค3  
และระบบเชื่อมต,อสาย  ข2 และ ก1 จังหวัดลําพูน ระยะที่ 2 1 แห,ง

ลําพูน 95.4057 95.4057 - - - -

44 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ เชียงคาน-ภูทอก-แก,งคุดคู� อําเภอเชียงคาน
 จังหวัดเลย 1 แห,ง

เลย 61.4560 61.4560 - - - -

45 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 2 1 
แห,ง

ศรีสะเกษ 56.0000 27.4400 28.5600 - - -

46 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห,ง สกลนคร 35.8162 35.8162 - - - -
47 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชายฝIUงหาดทรายแก�ว เทศบาลเมืองสิงหนคร อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา 1 แห,ง
สงขลา 24.0000 12.7070 11.2930 - - -

48 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตําบลสทิงพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 แห,ง สงขลา 64.0000 26.4042 37.5958 - - -

49 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชายฝIUงหาดทรายแก�ว เทศบาลเมืองสิงหนคร อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 1 แห,ง

สงขลา 44.5500 8.9100 35.6400 - - -

50 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางกุ�ง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห,ง สมุทรสงคราม 31.3235 31.3235 - - - -
51 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน�อย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 2

 1 แห,ง
สมุทรสงคราม 16.1563 16.1563 - - - -

52 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน จังหวัดสระแก�ว 1 แห,ง สระแก�ว 53.4560 53.4560 - - - -
แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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53 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะอุทยานประวัติศาสตร ศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ระยะที่ 2 1 แห,ง

สุโขทัย 8.4117 8.4117 - - - -

54 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบึงลําควง ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 1
 แห,ง

สุพรรณบุรี 29.2912 29.2912 - - - -

55 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบึงลําควง ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะที่ 2 1 แห,ง

สุพรรณบุรี 72.0000 31.5000 40.5000 - - -

56 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบึงลําควง ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะที่ 3 1 แห,ง

สุพรรณบุรี 64.1520 12.8304 51.3216 - - -

57 โครงการพัฒนาบึงขุนทะเล ตามผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร ธานี เทศบาลนครสุราษฎร ธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร ธานี ระยะที่ 2 1 แห,ง

สุราษฎร ธานี 30.3710 30.3710 - - - -

58 โครงการพัฒนาบึงขุนทะเล ตามผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร ธานี เทศบาลนครสุราษฎร ธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร ธานี ระยะที่ 3 1 แห,ง

สุราษฎร ธานี 64.0000 10.8000 53.2000 - - -

59 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  เพื่อเป\นสวนสุขภาพ ตําบลบัวโคก อําเภอท,าตูม 
จังหวัดสุรินทร   1 แห,ง

สุรินทร 44.5500 8.9100 35.6400 - - -

60 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห,ง หนองคาย 64.0000 40.2000 23.8000 - - -

61 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู จังหวัด
หนองบัวลําภู ระยะที่ 2 1 แห,ง

หนองบัวลําภู 27.3879 27.3879 - - - -

62 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ  1 แห,ง อํานาจเจริญ 20.0653 20.0653 - - - -
63 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห,ง อํานาจเจริญ 64.0000 31.3600 32.6400 - - -
64 โครงการพื้นที่ห�วยวังนอง  ตามผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2 1 แห,ง
อุบลราชธานี 29.9329 29.9329 - - - -

65 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองตระการพืชผล อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
1 แห,ง

อุบลราชธานี 34.2468 34.2468 - - - -

66 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตําบลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะ
ที่ 4 1 แห,ง

อุบลราชธานี 64.0000 19.0000 45.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)

67 โครงการก,อสร�างสวนสาธารณะและศูนย เรียนรู�ธรรมชาติบําบัดแบบบึงประดิษฐ  (Construct
 Wetland) เทศบาลตําบลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2 1 แห,ง

อุบลราชธานี 8.5014 8.5014 - - - -

68 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด,านชายแดน
และชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี 1 แห,ง

จันทบุรี 12.0000 12.0000 - - - -

69 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด,านชายแดน
และชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา 1 แห,ง

พะเยา 12.0000 12.0000 - - - -

70 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด,านชายแดน
และชุมชนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ  1 แห,ง

อุตรดิตถ 12.0000 12.0000 - - - -

71 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด,านชายแดน
และชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร  1 แห,ง

สุรินทร 12.0000 12.0000 - - - -

72 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัด
อ,างทอง 1 แห,ง

อ,างทอง 12.0000 12.0000 - - - -

73 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัด
พิษณุโลก 1 แห,ง

พิษณุโลก 12.0000 12.0000 - - - -

74 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเวียงหนอง
หล,ม อําเภอแม,จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห,ง

เชียงราย 9.6000 9.6000 - - - -

75 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมือง
หลังสวนและชุมชนปากน้ําหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห,ง

ชุมพร 9.6000 9.6000 - - - -

76 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมือง
สกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห,ง

สกลนคร 9.6000 9.6000 - - - -

77 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมือง
หนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห,ง

หนองคาย 9.6000 9.6000 - - - -

78 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม 
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห,ง

ระนอง 9.6000 9.6000 - - - -

79 ค,าใช�จ,ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
จังหวัดสุราษฎร ธานี 1 แห,ง

สุราษฎร ธานี 20.0000 4.0000 16.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)

80 ค,าใช�จ,ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห,ง

นครศรีธรรมราช 20.0000 4.0000 16.0000 - - -

81 ค,าใช�จ,ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
จังหวัดลําปาง 1 แห,ง

ลําปาง 20.0000 4.0000 16.0000 - - -

82 ค,าใช�จ,ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห,ง

มหาสาคาม 20.0000 4.0000 16.0000 - - -

83 ค,าใช�จ,ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมือง
รวมโคกกลอย - ท�ายเหมือง อําเภอท�ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห,ง

พังงา 12.0000 2.4000 9.6000 - - -

84 ค,าใช�จ,ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
จังหวัดพัทลุง 1 แห,ง

พัทลุง 12.0000 2.4000 9.6000 - - -

85 ค,าใช�จ,ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห,ง

ศรีสะเกษ 12.0000 2.4000 9.6000 - - -

86 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองหัวหิน ปรับปรุงระบบระบายน้ํา เทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ระยะที่ 1 1 แห,ง

ประจวบคีรีขันธ 30.0000 30.0000 - - - -

87 ค,ากําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา 1 รายการ 24.4892 24.4892 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)

225



จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น    1,449.5600 202.3120 514.6240 468.6240 264.0000 -
1 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่อําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา 50.0000 10.0000 40.0000 - - -

2 ผังเมืองรวมชุมชนบ�านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 22.0000 22.0000 - - - -
3 ผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 28.0000 28.0000 - - - -
4 ผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ   จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 28.0000 28.0000 - - - -
5 ผังเมืองรวมชุมชนคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12.5000 - 12.5000 - - -
6 ผังเมืองรวมชุมชนราชสาส น จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12.5000 - 12.5000 - - -
7 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลชายฝIUงอ,าวดงตาล หมู,ที่ 2 เทศบาลตําบลเขตอุดมศักดิ์ อําเภอสัต

หีบ จังหวัดชลบุรี (ระยะ 2) ความยาว 800 เมตร 1 แห,ง
ชลบุรี 105.8400 21.1680 42.3360 42.3360 - -

8 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี เพื่อก,อสร�างสะพานเลียบชายฝIUงทะเลช,วงที่
 2 เริ่มจากจุดเชื่อมถนนเข�าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเมืองชลบุรีถึงถนนมนตเสวี อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 405.7200 81.1440 162.2880 162.2880 - -

9 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการ
พัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัด
ชลบุรี

ชลบุรี 30.0000 6.0000 24.0000 - - -

10 ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ,แก�ว จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 14.0000 - 14.0000 - - -
11 ผังเมืองรวมชุมชนบ,อทอง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 13.5000 - 13.5000 - - -
12 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนคลองทับและถนนท,าบรรทุก เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง
ระยอง 660.0000 - 132.0000 264.0000 264.0000 -

13 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการ
พัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง

ระยอง 30.0000 6.0000 24.0000 - - -

14 ผังเมืองรวมชุมชนทุ,งควายกิน – กองดิน จังหวัดระยอง ระยอง 12.5000 - 12.5000 - - -
15 ผังเมืองรวมชุมชนมะขามคู, จังหวัดระยอง ระยอง 12.5000 - 12.5000 - - -
16 ผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร  จังหวัดระยอง ระยอง 12.5000 - 12.5000 - - -

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น    1,797.0825       271.8165       653.6330       607.6330       264.0000 -
1 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ,าวคุ�งกระเบน ตําบลคลองขุด อําเภอท,าใหม, จังหวัด

จันทบุรี (ระยะ 2) ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง
จันทบุรี 74.9700 14.9940 29.9880 29.9880 - -

2 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณถนนเลียบชายฝIUงทะเลบ�านปากน้ํา
แขมหนู ตําบลตะกาดเง�า อําเภอท,าใหม, จังหวัดจันทบุรี ความยาว 530 เมตร 1 แห,ง

จันทบุรี 56.4480 11.2896 22.5792 22.5792 - -

3 โครงการส,งเสริมการท,องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน โดยรอบบริเวณศาลเจ�าแม,เขาเกลือ ตําบล
ทับไทร อําเภอโปVงน้ําร�อน จังหวัดจันทบุรี 1 แห,ง

จันทบุรี 110.0000 22.0000 44.0000 44.0000 - -

4 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา 50.0000 10.0000 40.0000 - - -

5 ผังเมืองรวมชุมชนคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12.5000 - 12.5000 - - -
6 ผังเมืองรวมชุมชนบ�านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 22.0000 22.0000 - - - -
7 ผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 28.0000 28.0000 - - - -
8 ผังเมืองรวมชุมชนราชสาส น จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12.5000 - 12.5000 - - -
9 ผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ   จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 28.0000 28.0000 - - - -
10 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการ

พัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัด
ชลบุรี

ชลบุรี 30.0000 6.0000 24.0000 - - -

11 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลชายฝIUงอ,าวดงตาล หมู,ที่ 2 เทศบาลตําบลเขตอุดมศักดิ์ อําเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี (ระยะ 2) ความยาว 800 เมตร 1 แห,ง

ชลบุรี 105.8400 21.1680 42.3360 42.3360 - -

12 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี เพื่อก,อสร�างสะพานเลียบชายฝIUงทะเลช,วงที่
 2 เริ่มจากจุดเชื่อมถนนเข�าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเมืองชลบุรีถึงถนนมนตเสวี อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 405.7200 81.1440 162.2880 162.2880 - -

13 ผังเมืองรวมชุมชนบ,อทอง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 13.5000 - 13.5000 - - -
14 ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ,แก�ว จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 14.0000 - 14.0000 - - -
15 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด (ระยะ 2) ความยาว 

255 เมตร 1 แห,ง
ตราด 58.4765 11.6953 23.3906 23.3906 - -

โครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)

16 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการ
พัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง

ระยอง 30.0000 6.0000 24.0000 - - -

17 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหาดสวนสน หมู,ที่ 1 ตําบลแกลง 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ความยาว 520 เมตร 1 แห,ง

ระยอง 47.6280 9.5256 19.0512 19.0512 - -

18 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนคลองทับและถนนท,าบรรทุก เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

ระยอง 660.0000 - 132.0000 264.0000 264.0000 -

19 ผังเมืองรวมชุมชนทุ,งควายกิน – กองดิน จังหวัดระยอง ระยอง 12.5000 - 12.5000 - - -
20 ผังเมืองรวมชุมชนมะขามคู, จังหวัดระยอง ระยอง 12.5000 - 12.5000 - - -
21 ผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร  จังหวัดระยอง ระยอง 12.5000 - 12.5000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 666.4697 206.2417 299.7040 160.5240 - -
1 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ, อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 2 1 

แห,ง
กระบี่ 114.6600 22.9320 45.8640 45.8640 - -

2 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะพะโตkะ อําเภอพะโตkะ จังหวัดชุมพร 1 แห,ง ชุมพร 79.3800 15.8760 31.7520 31.7520 - -
3 โครงการพัฒนาเพื่อการท,องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนหอนาฬิกาอินโดจีน Classic City 

จังหวัดนครพนม  1 แห,ง
นครพนม 30.8700 6.1740 24.6960 - - -

4 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนคลองแดน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห,ง นครศรีธรรมราช 74.9700 14.9940 29.9880 29.9880 - -
5 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม  อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห,ง ระนอง 44.0000 25.3000 18.7000 - - -
6 โครงการพัฒนาแหล,งท,องเที่ยวหนองหาร เทศบาลตําบลท,าแร, อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร 1 แห,ง
สกลนคร 61.7400 12.3480 49.3920 - - -

7 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต,า ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร ธานี 1 แห,ง สุราษฎร ธานี 55.5897 55.5897 - - - เริ่มปn 2558
8 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต,า ระยะที่ 3 อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร ธานี 1 แห,ง สุราษฎร ธานี 72.9600 26.5680 46.3920 - - - เริ่มปn 2559

9 โครงการพัฒนาพื้นที่พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมพรุเฉวง ตําบลบ,อผุด อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร ธานี 1 แห,ง

สุราษฎร ธานี 132.3000 26.4600 52.9200 52.9200 - -

โครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท7องเที่ยว
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 940.4408 537.6502 307.8444 94.9462 - -
1 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ. ขอนแก,น  1 แห,ง  ขอนแก,น 106.2810 21.2562 42.5124 42.5124 - -
2 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห,ง  ฉะเชิงเทรา 42.7000 21.9177 20.7823 - - -
3 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.ชลบุรี 1 แห,ง  ชลบุรี 39.6000 39.6000 - - - -
4 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.เชียงราย ระยะที่ 2 1 แห,ง  เชียงราย 17.1500 17.1500 - - - -
5 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครนายก 1 แห,ง  นครนายก 25.0547 25.0547 - - - - ปn 59

25.0548

6 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.นครพนม ระยะที่ 2 1 แห,ง  นครพนม 131.0845 26.2169 52.4338 52.4338 - -
7 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน,าน ระยะที่ 2 1 แห,ง  น,าน 54.5755 54.5755 - - - - ปn 59

25.6826

8 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี 1 แห,ง  ปราจีนบุรี 71.6800 28.6500 43.0300 - - -
9 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  จ.พิษณุโลก แห,งที่ 2 1 แห,ง  พิษณุโลก 71.8000 31.5000 40.3000 - - -
10 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร, 1 แห,ง  แพร, 39.5265 39.5265 - - - -
11 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2 1 แห,ง  มหาสารคาม 70.0434 70.0434 - - - - ปn 59

29.4300

12 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.ราชบุรี 1 แห,ง  ราชบุรี 53.5800 18.2147 35.3653 - - -
13 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.ลพบุรี 1 แห,ง  ลพบุรี 37.2520 19.4160 17.8360 - - -
14 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ 1 แห,ง  ศรีสะเกษ 57.6800 28.0000 29.6800 - - -
15 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล 1 แห,ง  สตูล 42.7348 42.7348 - - - - ปn 59

19.6200

16 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระแก�ว 1 แห,ง  สระแก�ว 37.7318 37.7318 - - - - ปn 59
17.7561

17 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 1 แห,ง  อุบลราชธานี 32.3808 6.4762 25.9046 - - -
18 ค,าใช�จ,ายในการสํารวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 1 รายการ 9.5858 9.5858 - - - -

โครงการ

 โครงการที่ดินที่ได�รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 33,751.5900 3,337.5000 4,425.0000 9,411.0000 8,728.0000 7,850.0900
1 ระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนอ,างศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 280.0000 280.0000 - - - -

2 ระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 3 จ.เชียงราย เชียงราย 165.0000 165.0000 - - - -
3 ระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตรัง 280.0000 280.0000 - - - -
4 ระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 280.0000 280.0000 - - - -
5 ระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบ�านกลาง อําเภอเมือง จังหวัด

ลําพูน
ลําพูน 300.0000 300.0000 - - - -

6 ระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 1 จังหวัดเลย เลย 150.0000 150.0000 - - - -
7 ระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนอินทร บุรี ระยะที่ 5 อําเภออินทร บุรี จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 310.0000 310.0000 - - - -
8 ระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร ธานี ระยะที่ 2  จังหวัดสุราษฎร ธานี สุราษฎร ธานี 280.0000 280.0000 - - - -
9 ระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุรินทร   ระยะที่ 1 จ.สุรินทร สุรินทร 360.0000 360.0000 - - - -
10 ระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ 2 อําเภอปVาโมก จังหวัดอ,างทอง อ,างทอง 212.0000 212.0000 - - - -
11 ระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนโพธิ์ทอง ระยะที่ 2 อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ,างทอง อ,างทอง 390.0000 390.0000 - - - -
12 ระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองอํานาจเจริญ ระยะที่ 1 

จังหวัดอํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ 220.0000 220.0000 - - - -

13 ระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 4 จ.อุทัยธานี อุทัยธานี 110.5000 110.5000 - - - -
14 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ   จังหวัด

กาฬสินธุ 
กาฬสินธุ 150.0000 - 150.0000 - - -

15 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค  (ส,วนที่
เหลือและซ,อมแซมบูรณะส,วนที่ชํารุดบกพร,อง)

นครสวรรค 70.0000 - 70.0000 - - -

16 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบ,อผุด อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร ธานี

สุราษฎร ธานี 370.0000 - 370.0000 - - -

17 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนน้ําตาล ตําบลน้ําตาล อําเภออินทร บุรี จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 330.0000 - 330.0000 - - -

18 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนวิเศษไชยชาญ ระยะที่ 2 อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 250.0000 - 250.0000 - - -

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการก7อสร�างระบบป?องกันน้ําท7วมพื้นที่ชุมชน
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการก7อสร�างระบบป?องกันน้ําท7วมพื้นที่ชุมชน

19 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนทุ,งสง ระยะที่ 1 อําเภอ
ทุ,งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 320.0000 - 320.0000 - - -

20 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนไร,ขิง ระยะที่ 2  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นครปฐม 350.0000 - 350.0000 - - -
21 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อําเภอควนขนุน

 จังหวัดพัทลุง
พัทลุง 190.0000 - 190.0000 - - -

22 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนแม,สอด  อําเภอแม,สอด 
จังหวัดตาก

ตาก 300.0000 - 300.0000 - - -

23 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ 3 อําเภอปVาโมก จังหวัดอ,างทอง อ,างทอง 220.0000 - 220.0000 - - -
24 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ 4 อําเภอปVาโมก จังหวัดอ,างทอง อ,างทอง 280.0000 - 280.0000 - - -
25 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 5 จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 200.0000 - 200.0000 - - -
26 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนศรีมหาโพธิ์ ระยะที่ 2  อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 185.0000 - 185.0000 - - -

27 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 280.0000 - 280.0000 - - -
28 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 4 จังหวัดเชียงราย เชียงราย 150.0000 - 150.0000 - - -
29 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 2 

จังหวัดเลย
เลย 150.0000 - 150.0000 - - -

30 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองน,าน ระยะที่ 3 จังหวัดน,าน น,าน 350.0000 - 350.0000 - - -
31 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนโกรกพระ  ระยะที่ 2  อําเภอโกรกพระ จังหวัด

นครสวรรค 
นครสวรรค 280.0000 - 280.0000 - - -

32 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม, ระยะที่ 2 
 จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 190.0000 - - 190.0000 - -

33 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร  ระยะที่ 1
 จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 380.0000 - - 380.0000 - -

34 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง ระยะที่ 2  อําเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 160.0000 - - 160.0000 - -

35 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนละไม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร ธานี สุราษฏร ธานี 190.0000 - - 190.0000 - -
36 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนแม,จัน ระยะที่ 2 อําเภอแม,จัน จังหวัดเชียงราย เชียงราย 320.0000 - - 320.0000 - -
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
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 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการก7อสร�างระบบป?องกันน้ําท7วมพื้นที่ชุมชน

37 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนน้ําตาล ระยะที่ 2  อําเภออินทร บุรี  จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 260.0000 - - 260.0000 - -
38 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองนราธิวาส ระยะที่ 1 

จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส 260.0000 - - 260.0000 - -

39 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักพื้นที่ศูนย ราชการจังหวัดบึงกาฬ  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัด
บึงกาฬ

บึงกาฬ 120.0000 - - 120.0000 - -

40 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนสว,างอารมณ  ระยะที่ 2  อําเภอสว,างอารมณ  
จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี 200.0000 - - 200.0000 - -

41 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองลําปาง ระยะที่ 1 
จังหวัดลําปาง

ลําปาง 320.0000 - - 320.0000 - -

42 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนพนัสนิคม อําเภอพนัส
นิคม  จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 280.0000 - - 280.0000 - -

43 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนท,ามะกา อําเภอท,ามะกา 
 จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 200.0000 - - 200.0000 - -

44 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนท,าจีน ระยะที่ 4  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 420.0000 - - 420.0000 - -

45 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบ�านแปYง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 180.0000 - - 180.0000 - -
46 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา 440.0000 - - 440.0000 - -

47 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนอ�อมใหญ, ระยะที่ 2  อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม

นครปฐม 350.0000 - - 350.0000 - -

48 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองกระบี่  ระยะที่ 1 
จังหวัดกระบี่

กระบี่ 370.0000 - - 370.0000 - -

49 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนปVาโมก ระยะที่ 2 อําเภอปVาโมก จังหวัดอ,างทอง อ,างทอง 370.0000 - - 370.0000 - -
50 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองบุรีรัมย  จังหวัด

บุรีรัมย 
บุรีรัมย 430.0000 - - 430.0000 - -

51 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบางบาล อําเภอบาลบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 320.0000 - - 320.0000 - -
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
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 งปม.
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 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการก7อสร�างระบบป?องกันน้ําท7วมพื้นที่ชุมชน

52 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบ�านกลาง ระยะที่ 2 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ลําพูน 260.0000 - - 260.0000 - -

53 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค นครสวรรค 260.0000 - - 260.0000 - -
54 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนรัษฏา อําเภอเมืองภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต 220.0000 - - 220.0000 - -

55 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สุโขทัย 300.0000 - - 300.0000 - -
56 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก,น  จังหวัด

ขอนแก,น
ขอนแก,น 400.0000 - - 400.0000 - -

57 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย  อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 80.0000 - - 80.0000 - -

58 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเสนา ระยะที่ 4 อําเภอเสนา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 180.0000 - - 180.0000 - -

59 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วพื้นที่ชุมชนเมืองสตูล  ระยะที่ 1  จังหวัดสตูล สตูล 360.0000 - - 360.0000 - -
60 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองชุมพร ระยะที่ 2  

จังหวัดชุมพร
ชุมพร 200.0000 - - 200.0000 - -

61 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร สุรินทร 200.0000 - - 200.0000 - -
62 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนยางตลาด  อําเภอยาง

ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
กาฬสินธุ 200.0000 - - 200.0000 - -

63 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พัทลุง 200.0000 - - 200.0000 - -
64 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ 235.0000 - - 235.0000 - -
65 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองยโสธร ระยะที่ 1  จังหวัดยโสธร ยโสธร 206.0000 - - 206.0000 - -
66 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 350.0000 - - 350.0000 - -
67 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ  ระยะที่ 3

 อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 
เพชรบูรณ 250.0000 - - - 250.0000 -

68 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบ�านสวน ระยะที่ 2  
อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 200.0000 - - - 200.0000 -
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งบประมาณ
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หมายเหตุ
โครงการ
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 โครงการก7อสร�างระบบป?องกันน้ําท7วมพื้นที่ชุมชน

69 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนแม,ฟYาหลวง ระยะที่ 2 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 120.0000 - - - 120.0000 -

70 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนไชโย ระยะที่ 2 อําเภอไชโย จังหวัดอ,างทอง อ,างทอง 290.0000 - - - 290.0000 -
71 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนพุนพิน  อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร ธานี สุราษฎร ธานี 350.0000 - - - 350.0000 -
72 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบ�านสร�าง ระยะที่ 1 อําเภอบ�านสร�าง จังหวัด

ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 277.0000 - - - 277.0000 -

73 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนกันทรลักษ  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 230.0000 - - - 230.0000 -
74 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนสนามชัย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 160.0000 - - - 160.0000 -
75 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนดอนตาล  อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 280.0000 - - - 280.0000 -
76 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนกงไกรลาศ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สุโขทัย 80.0000 - - - 80.0000 -
77 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร 336.0000 - - - 336.0000 -
78 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เพชรบูรณ 200.0000 - - - 200.0000 -
79 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนลาดยาว อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค นครสวรรค 230.0000 - - - 230.0000 -
80 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองตาก จังหวัดตาก ตาก 225.0000 - - - 225.0000 -
81 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนสายบุรี อําเภอสายบุรี จังหวัดปIตตานี ปIตตานี 160.0000 - - - 160.0000 -
82 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนทุ,งตะโก อําเภอทุ,งตะโก จังหวัดชุมพร ชุมพร 110.0000 - - - 110.0000 -
83 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ชุมพร 120.0000 - - - 120.0000 -
84 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นครนายก 100.0000 - - - 100.0000 -
85 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วม พื้นที่ชุมชนเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว สระแก�ว 350.0000 - - - 350.0000 -
86 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองร�อยเอ็ด จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 610.0000 - - - 610.0000 -
87 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนหว�านใหญ,  อําเภอหว�าน

ใหญ, จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร 160.0000 - - - 160.0000 -

88 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนยางตลาด  อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 200.0000 - - - 200.0000 -

89 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนกระทู�  อําเภอกระทู� 
จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต 330.0000 - - - 330.0000 -
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90 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต ระยะที่ 2 
จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต 260.0000 - - - 260.0000 -

91 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนฉลอง  อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต 390.0000 - - - 390.0000 -

92 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนอากาศอํานวย อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 250.0000 - - - 250.0000 -

93 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนพะวง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา

สงขลา 270.0000 - - - 270.0000 -

94 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พะเยา 350.0000 - - - 350.0000 -
95 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 

ระยะที่ 2  จังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 350.0000 - - - 350.0000 -

96 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนมหาราช อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 310.0000 - - - 310.0000 -
97 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเขาพนม จังหวัดกระบี่ กระบี่ 250.0000 - - - 250.0000 -
98 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนปลายพระยา จังหวัดกระบี่ กระบี่ 150.0000 - - - 150.0000 -
99 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร 250.0000 - - - 250.0000 -
100 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนพรานกระต,าย จังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร 250.0000 - - - 250.0000 -
101 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วม พื้นที่ชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 280.0000 - - - 280.0000 -
102 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วม พื้นที่ชุมชนบางคล�า  จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 200.0000 - - - - 200.0000
103 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 150.0000 - - - - 150.0000
104 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนทุ,งตะไคร จังหวัดชุมพร ชุมพร 120.0000 - - - - 120.0000
105 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนแม,ระมาด จังหวัดตาก ตาก 166.0000 - - - - 166.0000
106 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนท,าช�าง  จังหวัดนครนายก นครนายก 120.0000 - - - - 120.0000
107 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 348.3000 - - - - 348.3000
108 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 139.7900 - - - - 139.7900
109 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนปากช,อง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 220.0000 - - - - 220.0000
110 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบางเตย จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 180.0000 - - - - 180.0000
111 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนจังหาร จังหวัดร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 150.0000 - - - - 150.0000
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112 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วม พื้นที่ชุมชนเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ระยอง 350.0000 - - - - 350.0000
113 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนท,าโขลง ตําบลเขาสมอคอน อําเภอท,าวุ�ง จังหวัด

ลพบุรี
ลพบุรี 190.0000 - - - - 190.0000

114 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบ�านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 210.0000 - - - - 210.0000
115 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนแม,พริก จังหวัดลําปาง ลําปาง 325.0000 - - - - 325.0000
116 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 350.0000 - - - - 350.0000
117 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนท,าจีน (ระยะที่ 4) จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 386.0000 - - - - 386.0000
118 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบ�านเกาะ ตําบลบ�านเกาะ อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร
สมุทรสาคร 330.0000 - - - - 330.0000

119 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วม พื้นที่ชุมชนเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแก�ว สระแก�ว 180.0000 - - - - 180.0000
120 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเบตง ระยะที่ 2 อําเภอเบ

ตง จังหวัดยะลา
ยะลา 220.0000 - - - - 220.0000

121 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองนราธิวาส ระยะที่ 1 
จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส 260.0000 - - - - 260.0000

122 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนนางรอง อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย 

บุรีรัมย 170.0000 - - - - 170.0000

123 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองกระทุ,มล�ม อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 280.0000 - - - - 280.0000

124 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนแม,สลวย อําเภอสลวย 
จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 150.0000 - - - - 150.0000

125 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนแม,กุ จังหวัดตาก ตาก 255.0000 - - - - 255.0000
126 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม
นครปฐม 240.0000 - - - - 240.0000

127 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองสามพราน จังหวัด
นครปฐม

นครปฐม 200.0000 - - - - 200.0000

128 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

นครพนม 330.0000 - - - - 330.0000
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129 ก,อสร�างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปIญหาน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนหัวหิน อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประจวบคีรีขันธ 200.0000 - - - - 200.0000

130 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนตลาดไชยา  อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร ธานี สุราษฎร ธานี 280.0000 - - - - 280.0000
131 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเฉวง ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร ธานี สุราษฎร ธานี 300.0000 - - - - 300.0000
132 ก,อสร�างระบบปYองกัน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร สุรินทร 200.0000 - - - - 200.0000
133 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนบ�านเกาะ จังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ 170.0000 - - - - 170.0000
134 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนไสไทย จังหวัดกระบี่ กระบี่ 100.0000 - - - - 100.0000
135 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุ 200.0000 - - - - 200.0000
136 ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนฆ�องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุ 180.0000 - - - - 180.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น   52,224.2533   11,646.9151   12,421.4454    6,222.0928    9,905.3000   12,028.5000
1 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลเกาะลันตาน�อย ณ ศูนย ราชการ ต.เกาะลันตาน�อย อ.เกาะลันตา  

จ.กระบี่
กระบี่ 24.0000         12.0000         12.0000 - - -

2 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ณ ต.ศาลาด,าน อ.เกาะลันตา 
จ.กระบี่

กระบี่ 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

3 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลบ�านเกาะกวาง ณ ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ กระบี่ 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
4 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแควน�อย (ช,วงที่ 1) ม.2 ต.กลอนโด อ.ด,านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 40.0000         20.0000         20.0000 - - -

5 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแควน�อย (ช,วงที่ 2) ม.2 บ�านโปVงนก ต.หนองหญ�า อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี 40.0000         20.0000         20.0000 - - -

6 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง ม.2 ต.เขาน�อย อ.ท,าม,วง จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 24.0000         12.0000         12.0000 - - -
7 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลองบริเวณด�านหลังโรงพยาบาลมะการักษ ถึงวัดดงสัก ม.3-ม.

4 ต.ท,ามะกา อ.ท,ามะกา จ.กาญจนบุรี
กาญจนบุรี 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

8 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชีวัดลําชีศรีวนาราม บ�านวังยาง ม.5 ต.ลําชี อ.ฆ�องชัย จ.กาฬสินธุ กาฬสินธุ 18.4000           9.2000           9.2000 - - -
9 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําปาว หลังโรงแรมริมปาวจนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ต. 

กาฬสินธุ  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 
กาฬสินธุ 76.0000         38.0000         38.0000 - - -

10 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําปาว ชุมชนจารุวัฒน  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ กาฬสินธุ 26.4000         13.2000         13.2000 - - -
11 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําพาน บ�านวังยูง ม.5 ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ กาฬสินธุ 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
12 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.7 บ�านท�องคลุ�ง ต.ท,าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร กําแพงเพชร 22.4000         11.2000         11.2000 - - -
13 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.2 เทศบาลต.ท,ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร กําแพงเพชร 31.2000         15.6000         15.6000 - - -
14 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.2 บ�านไร, ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร กําแพงเพชร 28.8000         14.4000         14.4000 - - -
15 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.4 บ�านเกาะฝYาย ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร กําแพงเพชร 28.0000         14.0000         14.0000 - - -
16 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.4 บ�านเกาะสามสิบ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.

กําแพงเพชร
กําแพงเพชร 28.0000         14.0000         14.0000 - - -

17 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.6 บ�านศาลเจ�าแม, ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร กําแพงเพชร 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

18 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชีบริเวณจากบ�านโจด ต.กุดเค�า ไปบ�านชีวังแคน ต.สวนหม,อน อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก,น

ขอนแก,น 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

19 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง บ�านท,าหิน ม.10 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก,น ขอนแก,น 23.8000         11.9000         11.9000 - - -
20 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพองบ�านปากเปqอย ม.7 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก,น (ช,วงที่ 1) ขอนแก,น 25.6000         12.8000         12.8000 - - -
21 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพองบ�านคุยโพธิ์ ม.6 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก,น (ช,วงที่ 1) ขอนแก,น 25.6000         12.8000         12.8000 - - -
22 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพองบ�านบึงสวางค  ม.5 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก,น (ช,วงที่ 1) ขอนแก,น 23.8000         11.9000         11.9000 - - -
23 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพองบ�านห�วยซัน ม.4 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก,น (ช,วงที่ 1) ขอนแก,น 23.8000         11.9000         11.9000 - - -
24 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพองบ�านดงพอง ม.10 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก,น ขอนแก,น 23.8000         11.9000         11.9000 - - -
25 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพองบ�านท,าแก ม.6 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก,น ขอนแก,น 40.8000         20.4000         20.4000 - - -
26 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยบอง บ�านบ,อ ม.1 ต.เขาน�อย อ.เวียงเก,า จ.ขอนแก,น ขอนแก,น 34.0000         17.0000         17.0000 - - -
27 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพองบ�านบึงฉิม ม.4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก,น ขอนแก,น 34.0000         17.0000         17.0000 - - -
28 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านกุดกว�าง ม.17 ต.เมืองเก,า อ.เมือง จ.ขอนแก,น ขอนแก,น 27.4560         13.7280         13.7280 - - -
29 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี บริเวณซอยลําดวน 1 ม.6 ต.ท,าช�าง อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุรี 6.4000           3.2000           3.2000 - - -
30 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพญากําพุช ม.2 ต.โปVงน้ําร�อน อ.โปVงน้ําร�อน จ.จันทบุรี จันทบุรี 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
31 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี เทศบาลต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุรี 49.2800         24.6400         24.6400 - - -
32 เขื่อนปYองกันตลิ่ง บริเวณริมคลองดาวเรือง ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุรี 50.8000         25.4000         25.4000 - - -
33 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรีบริเวณสะพานตรีรัตน ถึงสะพานภิญญสาสน  ต.จันทนิมิต 

อ.เมือง จ.จันทบุรี
จันทบุรี 62.1600         31.0800         31.0800 - - -

34 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางกระเจ็ดบริเวณวัดสามแยก ม.2 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล�า จ.
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 6.4000           3.2000           3.2000 - - -

35 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแสนแสบบริเวณที่ว,าการอําเภอบางน้ําเปรี้ยว ม.2 ต.บางน้ําเปรี้ยว
 อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 5.7600           2.8800           2.8800 - - -

36 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ม.1 บริเวณด�านปากคลองรางตาสอน ม.1 ต.สองคลอง อ.บาง
ประกง จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 11.5200           5.7600           5.7600 - - -

37 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บริเวณบ�านหงส ทอง ม.9 ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 38.4000         19.2000         19.2000 - - -
38 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก ศูนย เกษตรกรรมกองทัพเรือโยทะกา ต.โยธะกา อ.บาง

น้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา 64.0000         32.0000         32.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

39 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ชลบุรี 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
40 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน(ต,อเนื่องเจากเขื่อนเดิมด�านทิศใต�) ต.บ�านเชี่ยน อ.หันคา จ.

ชัยนาท
ชัยนาท 56.0000         28.0000         28.0000 - - -

41 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย (ต,อเนื่อเงขื่อนเดิมบริเวณทิศเหนือ) ม.4 บ�านท,าระบาด ต.
แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ชัยนาท 40.0000         20.0000         20.0000 - - -

42 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.5 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี หน�าวัดธรรมมิกาวาส (สวนลิง) จ.
ชัยนาท

ชัยนาท 40.8000         20.4000         20.4000 - - -

43 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.11 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ชัยนาท 52.8000         26.4000         26.4000 - - -
44 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.2 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ชัยนาท 28.8000         14.4000         14.4000 - - -
45 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ชัยนาท 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
46 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ชัยนาท 57.6000         28.8000         28.8000 - - -
47 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.1 ต.คุ�งสําเภา อ.มโนรมย  จ.ชัยนาท (หน�าบ�านนาย

วัลลภ มีผิวถึงหน�าบ�านนายบุญลือ สอนชม)
ชัยนาท 27.3600         13.6800         13.6800 - - -

48 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บ�านต�นมะขาม ม.6 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย  จ.ชัยนาท

ชัยนาท 57.6000         28.8000         28.8000 - - -

49 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 1, 2 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (4 
จุด)

ชัยนาท 25.6000         12.8000         12.8000 - - -

50 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 1ตําบลดอนกํา (ระยะที่ 2) อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท (2 จุด)

ชัยนาท 24.0000         12.0000         12.0000 - - -

51 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 3 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (3 จุด) ชัยนาท 20.0000         10.0000         10.0000 - - -

52 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมุ,ที่ 6 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 6.0000           3.0000           3.0000 - - -
53 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 8 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (2 จุด) ชัยนาท 9.6000           4.8000           4.8000 - - -

54 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 5 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
55 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 6 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 15.3600           7.6800           7.6800 - - -
56 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 11 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 14.4000           7.2000           7.2000 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

57 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 8 ตําบลแพรกศรีราคา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 16.3200           8.1600           8.1600 - - -
58 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.4 ต.คุ�งสําเภา อ.มโนรมย  จ.ชัยนาท ชัยนาท 4.8000           2.4000           2.4000 - - -
59 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี ม.1 บ�านน�อยพัฒนา  ม.15, ม.21 บ�านโนนโพธิ์ ต.ลุ,มลําชี อ.

บ�านเขว�า จ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิ 26.4000         13.2000         13.2000 - - -

60 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านโนนน�อย ม.4 บริเวณศาลาประชาคม ต.ลุ,มลําชี อ.บ�านเขว�า
 จ.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

61 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านชาด ม.6 บริเวณสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟYา-ท,าวังดินดํา ต.
ส�มปVอย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ 25.6000         12.8000         12.8000 - - -

62 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําหลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน 
บริเวณหลังวัดด,านประชากร (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ชุมพร 27.2000         13.6000         13.6000 - - -

63 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสวี ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร ชุมพร 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
64 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าตะเภา ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 26.0000         13.0000         13.0000 - - -
65 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก หลังศูนย ราชการ (ศาลากลาง) อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
66 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก บ�านสันต�นแหน ม.12 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เชียงราย 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
67 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํางาว บ�านหล,ายงาว ม.1 ต.หล,ายงาว อ.เวียงแก,น จ.เชียงราย เชียงราย 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
68 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําคํา บ�านแม,เปWน ม.14 ต.แม,คํา อ.แม,จัน จ.เชียงราย เชียงราย 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
69 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลาว บ�านปVารวก ม.4 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย เชียงราย 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
70 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอิงบ�านเวียงจอมจ�อ ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เชียงราย 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
71 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลาว ชุมชนศรีเวียงทอง ม.10 ต.เวียง อ.เวียงปVาเปYา จ.เชียงราย เชียงราย 12.8000           6.4000           6.4000 - - -
72 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําคํา บ�านศรีดอนมูล ม.9-13 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เชียงราย 25.6000         12.8000         12.8000 - - -
73 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก บ�านทหารผ,านศึก ม.10 ต.ท,าข�าวเปลือก อ.แม,จัน จ.เชียงราย เชียงราย 25.6000         12.8000         12.8000 - - -
74 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณสถานพักฟqrนและพักผ,อน

มณฑลทหารบกที่ 37 ค,ายเม็งรายมหาราช  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เชียงราย 40.0000         20.0000         20.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

75 เขื่อนปYองกันตลิ่งริแม,น้ําขาน บ�านปVาลาน ม.2 ต.ทุ,งสะโตก อ.สันปVาตอง จ.เชียงใหม, เชียงใหม, 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
76 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านแท,นคํา ม.1 ต.บ�านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม, เชียงใหม, 21.1200         10.5600         10.5600 - - -
77 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWงบ�านกkางหงส  ม.6 ต.บ�านเปYา อ.แม,แดง จ.เชียงใหม, เชียงใหม, 12.8000           6.4000           6.4000 - - -
78 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWงบ�านดงหาดนาค ม.7 ต.สบเตี๊ยะ อ.จองทอง จ.เชียงใหม, เชียงใหม, 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
79 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.8 ต.ปVาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม, เชียงใหม, 21.1200         10.5600         10.5600 - - -
80 เขื่อนปYอกันตลิ่ง บริเวณคลองท,างิ้วบ�านสะพานยาง ม.7 ต.เขาปูน อ.ห�วยยอด จ.ตรัง ตรัง 35.2000         17.6000         17.6000 - - -
81 73.เขื่อนปYอกันตลิ่ง บริเวณคลองท,างิ้ว บ�านหนองคล�า ม.2 ต.เขาปูน อ.ห�วยยอด จ.ตรัง ตรัง 4.8000           2.4000           2.4000 - - -
82 เขื่อนปYอกันตลิ่งริมคลองลําภูรา (ระยะที่ 2) ม.1,2 ต.ลําภูรา อ.ห�วยยอด จ.ตรัง จตรัง 41.3200         20.6600         20.6600 - - -
83 เขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมตลิ่งแม,น้ําตรัง

(บริเวณหลักเมืองควนทองสีห ) ม.6 ต.บางเปYา อ.กันตัง จ.ตรัง
ตรัง 28.0000         14.0000         14.0000 - - -

84 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลหัวเขื่อนม.3 ถึงชายหาดแตงโม ม.2 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ตรัง 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

85 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน (ช,วงที่ 2) ม.2 ต.ท,าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ตรัง 34.4000         17.2000         17.2000 - - -

86 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน บ�านทุ,งสามเกาะ ม.2 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ตรัง 33.6000         16.8000         16.8000 - - -

87 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ม.5 บ�านแหลมมะขาม ต.เขาไม�แก�ว อ.สิเกา จ.ตรัง ตรัง 40.0000         20.0000         20.0000 - - -
88 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเขาสมิง ม.1 ต.ทุ,งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด ตราด 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
89 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลบ�านหินกลาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ตราด 26.4000         13.2000         13.2000 - - -
90 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ตราด 36.0000         18.0000         18.0000 - - -

91 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWงบ�านประดาง ม.2 ต.ประดาง อ.วังเจ�า จ.ตาก ตาก 28.0000         14.0000         14.0000 - - -
92 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWงบ�านวังเจ�า ม.8 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก ตาก 9.6000           4.8000           4.8000 - - -
93 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวังบ�านวังพระยาจันทร  ม.2 ต.วังจันทร  อ.สามเงา จ.ตาก ตาก 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
94 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWงบ�านปVายางเหนือ ม.2 ต.ย,านรี อ.สามเงา จ.ตาก ตาก 25.6000         12.8000         12.8000 - - -
95 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายกบริเวณวัดกุฎิการาม (วัดโรงหิน) ต.ท,าทราย อ.เมือง จ.

นครนายก
นครนายก 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

96 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก บริเวณวัดดง ต.บ�านใหญ, เขตเทศบาลเมืองนครนายก 
อ.เมือง จ.นครนายก

นครนายก 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

97 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก บริเวณตลาดเทศบาลตําบลท,าช�าง ต.ท,าช�าง  อ.เมือง 
จ.นครนายก

นครนายก 13.9840           6.9920           6.9920 - - -

98 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก บริเวณวัดคาทอลิก ต.บางสบูรณ   อ.องครักษ  จ.
นครนายก

นครนายก 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

99 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองบางแก�ว ต.ท,ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม 96.0000         48.0000         48.0000 - - -
100 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองโพธิ์ ต.ท,ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม 64.0000         32.0000         32.0000 - - -
101 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองวัว ต.ท,ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม 96.0000         48.0000         48.0000 - - -
102 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองใหม,เจริญสุข ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม นครปฐม 28.8000         14.4000         14.4000 - - -
103 เขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  ริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย 

ต.ท,าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
นครปฐม 26.6000         13.3000         13.3000 - - -

104 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสามสิบ คสล.หน�าโรงงานจิตร จริง จริง 
ถึงสะพานดอนสามสิบ ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม

นครปฐม 108.0000         54.0000         54.0000 - - -

105 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลํารางตาล - คลองลําท,าข,อย ม.4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม นครปฐม 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
106 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครชัยศรี คสล.พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน เลียบคลองเจดีย บูชา(ช,วงที่

 2) ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

107 เขื่อนปYองกันตลิ่งริม คสล. เลียบคลองท,าผา-บางแก�ว (ระยะที่ 4) ม.7 ต.บางแขม อ.เมือง จ.
นครปฐม

นครปฐม 22.4000         11.2000         11.2000 - - -

108 เขื่อนปYองกันตลิ่งริม คสล. เลียบคลองท,าผา-บางแก�ว (ระยะที่ 2) ม.8 และ ม.10 ต.บางแขม
 อ.เมือง จ.นครปฐม

นครปฐม 22.4000         11.2000         11.2000 - - -

109 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีนพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณศาลเจ�าแม,คลองทอง ม.8 ต.
บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

นครปฐม 25.6000         12.8000         12.8000 - - -

110 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล. ม.1,3,5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม 41.0760         20.5380         20.5380 - - -
111 เขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน และถนน คสล. บริเวณคลองเจkกกkวย ม.4 ต.ห�วยพลู

 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
นครปฐม 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

112 เขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  ริมแม,น้ํานครชัยศรี บริเวณหน�าวัดบางพระ ต.บาง
แก�วฟYา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นครปฐม 27.2000         13.6000         13.6000 - - -

113 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองวังโปVง ม.1,6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา 10.3096           5.1548           5.1548 - - -
114 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําจักราช  ม.4 บ�านขาม ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา 95.2000         47.6000         47.6000 - - -
115 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําจักราช พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  ม.1 บ�านในเมือง ต.ในเมือง 

อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา 35.2000         17.6000         17.6000 - - -

116 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าควาย (บริเวณโรงเรียนบ�านเขาใหญ,) ม.4 ต.เขาน�อย อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

117 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตาปn บริเวณวัดสุวรรณคีรี (นางเอื้อย) ม.2 ต.กะทูน ม.2 ต.ควน
กลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 25.6000         12.8000         12.8000 - - -

118 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองนอกท,า ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
119 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสังข เทศบาลต.ท,ายาง อ.ทุ,งใหญ, จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 36.0000         18.0000         18.0000 - - -
120 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตาปn บ�านหนองมวง ม.7 ต.ไม�เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 36.0000         18.0000         18.0000 - - -
121 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.2,3,5 ต.ท,าน้ําอ�อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค นครสวรรค 51.2000         25.6000         25.6000 - - -
122 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.8 ต.โคกหม�อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค นครสวรรค 20.8000         10.4000         10.4000 - - -
123 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.4 ต.เขาดิน อ.เก�าเลี้ยว จ.นครสวรรค นครสวรรค 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
124 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.1 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค นครสวรรค 20.8000         10.4000         10.4000 - - -
125 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.5 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค นครสวรรค 28.8000         14.4000         14.4000 - - -
126 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําเจ�าพระยา ม.7 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค นครสวรรค 38.4000         19.2000         19.2000 - - -
127 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําเจ�าพระยา ม.5,6,7 ต.ย,านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค  (ระยะที่ 2) นครสวรรค 28.0000         14.0000         14.0000 - - -
128 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.7 ต.น้ําทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค นครสวรรค 60.0000         30.0000         30.0000 - - -
129 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.1ต.น้ําทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค นครสวรรค 40.0000         20.0000         20.0000 - - -
130 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.2, ม.6 ต.นครสวรรค ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค นครสวรรค 57.6000         28.8000         28.8000 - - -
131 เขื่อนปYองกันตลิ่งเจ�าพระยา ม.7 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค นครสวรรค 60.0000         30.0000         30.0000 - - -
132 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านย,านสวาย ม.4 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค นครสวรรค 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
133 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.2 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค นครสวรรค 20.0000         10.0000         10.0000 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

134 เขื่อนปYองกันตลิ่งเดิมริมคลองบางกอกน�อย บริเวณวัดเกตุประยงค  ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.
นนทบุรี

นนทบุรี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

135 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางกรวยและคลองบางกอกน�อย พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณ
พื้นที่วัดท,าบางสีทอง ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นนทบุรี 22.0640         11.0320         11.0320 - - -

136 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางกอกน�อย พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณหน�าสถานีตํารวจบาง
ใหญ, (เก,า) ม.2  ต.บางม,วง อ.บางใหญ, จ.นนทบุรี

นนทบุรี 15.5200           7.7600           7.7600 - - -

137 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางใหญ, บริเวณวัดเอนกดิษฐาราม ม.3  ต.บางใหญ, อ.บางใหญ, 
จ.นนทบุรี

นนทบุรี 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

138 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองวัดโตkะโมkะ บริเวณวัดโตkะโมkะ  ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นราธิวาส 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
139 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ชุมชนบ�านศรีมงคลเหนือ ม.7 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น,าน น,าน 32.8000         16.4000         16.4000 - - -
140 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านซาววา ม.1 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น,าน น,าน 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
141 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านเหล,า ม.8 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น,าน น,าน 14.8800           7.4400           7.4400 - - -
142 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านเจดีย  ม.4 และม.15 ต.ดู,ใต� อ.เมือง จ.น,าน น,าน 40.8000         20.4000         20.4000 - - -
143 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงครามบ�านท,าศรีชมชื่น ม.2 (ต,อเนื่องขื่อนเดิม ปn 58 ท�ายน้ํา) ต.

หนองหัวช�าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
บึงกาฬ 12.8000           6.4000           6.4000 - - -

144 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําฮี้ บ�านปVงไฮ ม.1 ต.ปVงไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ บึงกาฬ 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
145 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําตะโคง บ�านโนนสําราญ บ�านตะแบก ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย บุรีรัมย 80.0000         40.0000         40.0000 - - -
146 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านท,าเรือ ม.7 ต.ท,าม,วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย บุรีรัมย 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
147 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล (ต,อเนื่องจากเขื่อนปYองกันตลิ่งเดิม) บริเวณบ�านประมง ม.2 ต.

สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย 
บุรีรัมย 25.6000         12.8000         12.8000 - - -

148 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณหน�าวัดชินวราราม ม.2 ต.บางขะแยง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี 23.2000         11.6000         11.6000 - - -

149 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.6 และ ม.7 ต.เชียงรากใหญ, อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ปทุมธานี 40.0000         20.0000         20.0000 - - -
150 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณวัดไก,เตี้ย ม.1 ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ปทุมธานี 38.4000         19.2000         19.2000 - - -
151 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา หน�าที่ว,าการอ.สามโคก (หลังเก,า) ต.บางเตย อ.สาม

โคก จ.ปทุมธานี
ปทุมธานี 14.4000           7.2000           7.2000 - - -

152 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ม.1, ม.4 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 96.0000         48.0000         48.0000 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
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 งปม.
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 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

153 เขื่อนปYองกันตลิ่งบริเวณชายหาดสามร�อยยอด ม.1 บ�านใหม, ต.สามร�อยยอด อ.สามร�อยยอด
 จ.ประจวบคีรีขันธ 

ประจวบคีรีขันธ 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

154 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ม.2 ต.อ,าวน�อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
155 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลอ,าวไทยฝIUงตะวันตก บริเวณชายหาดสามร�อยยอด บ�านหนองข�าว

เหนียว (ระยะที่ 2) ม.2 ต.สามร�อยยอด อ.สามร�อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 
ประจวบคีรีขันธ 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

156 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านคุ�งโตนด ม.1 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 46.7200         23.3600         23.3600 - - -
157 เขื่อนปYองกันตลิ่งคลองบางสะพาน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ระยะที่ 4) ต.กําเนิดนพคุณ อ.

บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 
ประจวบคีรีขันธ 40.0000         20.0000         20.0000 - - -

158 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี (จากโครงการเขื่อนเดิม) ถึงปากคลองตะเคียนทอง ม.3
 ต.หาดนางแก�ว อ.กบินทร บุรี จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 56.0000         28.0000         28.0000 - - -

159 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี บริเวณปากคลอง วัดวังบัวทอง ม.4 ต.หาดนางแก�ว อ.
กบินทร บุรี จ.ปราจีนบุรี (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)

ปราจีนบุรี 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

160 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี บริเวณวัดโพธิ์ทอง ต.บ�านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

161 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง ม.11 บ�านสามพอก ต.บางแตน อ.บ�านสร�าง จ.
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

162 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง บริเวณวัดบางกระเบา ถึงสถานีอนามันบางกระเบา 
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.บางกระเบา อ.บ�านสร�าง จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 43.6800         21.8400         21.8400 - - -

163 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี บริเวณหน�าวัดปากแพรก ต.กบินทร  อ.กบินทร บุรี จ.
ปราจีน

ปราจีนบุรี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

164 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี ม.7 บ�านวังสะบ�า ต.วังดาล อ.กบินทร บุรี จ.ปราจีนบุรี 
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)

ปราจีนบุรี 40.0000         20.0000         20.0000 - - -

165 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี บริเวณวัดเรไร ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 10.0640           5.0320           5.0320 - - -

166 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลํารางสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณโรงเรียนวัดศาลาปูน ต.ท,า
วาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

17.6000           8.8000           8.8000 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
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 งปม.
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 งปม.
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 งปม.
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หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

167 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองวัดโตนด (๑) ต.ข�างเม,า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พระนคร-
ศรีอยุธยา

12.0000           6.0000           6.0000 - - -

168 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองรางจระเข�และปรับปรุงภูมิทัศน  ม.10 ต.บ�านโพธิ์ อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

28.8000         14.4000         14.4000 - - -

169 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณวัดธรรมโชติการาม (วัดขวิด) โรงเรียนวัดขวิดและ
บ�านเรือนราษฎร ม.4และ ม.5 ต.บ�านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

36.0000         18.0000         18.0000 - - -

170 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลาดงา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) และปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณวัดเกาะ
ราษฎ ศรัทธาธรรม ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

12.0000           6.0000           6.0000 - - -

171 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเสือเต�นและปรับปรุงภูมทัศน  บริเวณ ม.2,3,4 และ 5 ต.ดอนทอง 
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

13.7600           6.8800           6.8800 - - -

172 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย บริเวณวัดท,าดินแดง ม.2 ต.ท,าดินแดง อ.ผักไห, จ.
พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

27.5200         13.7600         13.7600 - - -

173 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองกุฎี บริเวณหน�าวัดฤาไชย ม.5 ต.กุฎี อ.ผักไห, จ.พระนครศรีอยุธยา พระนคร-
ศรีอยุธยา

12.0000           6.0000           6.0000 - - -

174 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณวัดธรรมโชติการาม ม.4 และม.5 ต.บ�านคลัง อ.
บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

28.8000         14.4000         14.4000 - - -

175 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองข�าวเม,า วัดโกโรโกโส ต.ข�าวเม,า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พระนคร-
ศรีอยุธยา

5.6000           2.8000           2.8000 - - -

176 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยาและปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณ ม.1 ต.ภูเขาทอง อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

39.9200         19.9600         19.9600 - - -

177 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.4 ต.บ�านปYอม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

5.2000           2.6000           2.6000 - - -

178 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางพระครู วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

29.1600         14.5800         14.5800 - - -

179 เขื่อนปYองกันตลิ่ง บริเวณสระน้ํา หมู,บ�านศิลปาชีพบางไทร ศูนย ศิลปาชีพบางไทร  อ.บางไทร
 จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

25.6000         12.8000         12.8000 - - -
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180 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองขนมจีน ม.6 (บริเวณวัดสุธาโภชน ) ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

12.0000           6.0000           6.0000 - - -

181 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองขนมจีน ม.9 (บริเวณวัดมารวิชัย ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

พระนคร-
ศรีอยุธยา

20.8000         10.4000         10.4000 - - -

182 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองนาเตย (ระยะที่ 2) ม.1,3,4 ต.นาเตย อ.ท�ายเหมือง จ.พังงา พังงา 7.9200           3.9600           3.9600 - - -
183 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองหราพังงา บ�านบางบ�า ม.6 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา พังงา 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
184 เขื่อนปYองกันตลิ่ริมคลองไสยาง (ช,วงที่ 2) ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง 24.0000         12.0000         12.0000 - - -
185 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองตํานาน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ช,วงที่ 2)

ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง
พัทลุง 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

186 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต� พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณวัดวิหารสูง ต.ชัยบุรี อ.
เมือง จ.พัทลุง

พัทลุง 13.4400           6.7200           6.7200 - - -

187 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองควนกรวด พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดควนกรวด ต.ปรางหมู, อ.เมือง จ.พัทลุง

พัทลุง 28.8000         14.4000         14.4000 - - -

188 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.1 บ�านไข,เน,า ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พิจิตร 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
189 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.5 เชื่อมต,อ ม.6 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พิจิตร 26.0000         13.0000         13.0000 - - -
190 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน วัดบางไผ, ต.บางไผ, อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พิจิตร 26.4000         13.2000         13.2000 - - -
191 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บริเวณถนนประเวศน เหนือ สายเหนือเขื่อน อ.บางมูลนาก 

จ.พิจิตร
พิจิตร 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

192 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านสนามคลี (ฝIUงขวา) ม.8 ต.ย,านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร พิจิตร 20.8000         10.4000         10.4000 - - -
193 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.7 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร พิจิตร 28.0000         14.0000         14.0000 - - -

194 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.8 ต.ท,าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) พิษณุโลก 27.2000         13.6000         13.6000 - - -
195 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.1 ต.วังน้ําคู� อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) พิษณุโลก 60.0000         30.0000         30.0000 - - -
196 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.5 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) พิษณุโลก 36.0000         18.0000         18.0000 - - -
197 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.3 บ�านวังวน ต.ท,าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 60.0000         30.0000         30.0000 - - -
198 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.4 ต.ท,าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 36.0000         18.0000         18.0000 - - -
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199 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.8 ต,อเนื่องเขื่อนเดิม (ระยะที่ 2) ต.ท,าทอง อ.เมือง จ.
พิษณุโลก

พิษณุโลก 28.8000         14.4000         14.4000 - - -

200 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.2 บ�านปากพิงตะวันตก ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)

พิษณุโลก 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

201 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน และถนน คสล. บริเวณด�านหน�า
พระราชวังสนามจันทน  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก 83.2000         41.6000         41.6000 - - -

202 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บริเวณชุมชนวัดน�อย  อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 51.1200         25.5600         25.5600 - - -
203 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวังทอง ม.4 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
204 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.9 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 60.0000         30.0000         30.0000 - - -
205 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.11 ต.วังอิทก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 36.0000         18.0000         18.0000 - - -
206 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.1 บ�านบางบ�า ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
207 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม เขตเทศบาลตําบลบางระกํา บริเวณชุมชนบ�านเหนือ ม.4 ต.

บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
พิษณุโลก 60.0000         30.0000         30.0000 - - -

208 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก ม.4 ต.สักทอง อ.หล,มสัก จ.เพชรบูรณ เพชรบูรณ 7.9200           3.9600           3.9600 - - -
209 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณวัดประตูดาว ม.3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ เพชรบูรณ 17.6000           8.8000           8.8000 - - -
210 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก วัดบ�านใหม,สีมาราม ม.5 ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ เพชรบูรณ 32.4000         16.2000         16.2000 - - -
211 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองน้ําร�อน วัดทักษิณาราม  ม.3 ต.น้ําร�อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ เพชรบูรณ 36.0000         18.0000         18.0000 - - -
212 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี บ�านไร,ตีนน้ํา ม.2  ต.ต�นมะม,วง  อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 18.0000           9.0000           9.0000 - - -
213 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรึ   อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 23.2000         11.6000         11.6000 - - -
214 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี บ�านท,าเสน ม.4  ต.ท,าเสน  อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 15.8400           7.9200           7.9200 - - -
215 เขื่อนปYองกันตลิ่งลําห�วยแม,ประจันต   ม.6 ต.พุสวรรค   อ.แก,งกระจาน จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 28.0000         14.0000         14.0000 - - -
216 เขื่อนปYองกันตลิ่งลําห�วยยาง บ�านหนองขานาง ม.5 ต.ท,าคอย  อ.ท,ายาง จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
217 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรีพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณวัดชลธราราม (วัดท,าซิก) 

ต.ท,าคอย อ.ท,ายาง จ.เพชรบุรี
เพชรบุรี 19.2000           9.6000           9.6000 - - -

218 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี บ�านในคุ�ง ม.3 ต.ท,าไม�รวก อ.ท,ายาง จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
219 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางตะบูน บริเวณปากอ,าวบางตะบูน ถึงปากคลองมอญ  ม.3  ต.

บางตะบูนออก  อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี
เพชรบุรี 29.4400         14.7200         14.7200 - - -
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220 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม บริเวณบ�านสองแคว ม.7 และม.13 เทศบาลตําบลปVาแมต อ.
เมือง 
จ.แพร,

แพร, 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

221 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม บ�านปากยาง ม.4 ต.หนองม,วงไข, อ.หนองม,วงไข, จ.แพร, แพร, 17.0640           8.5320           8.5320 - - -
222 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม บ�านปงท,าข�าม ม.5 ต.บ�านปง อ.สูงเม,น จ.แพร, แพร, 24.0000         12.0000         12.0000 - - -
223 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.2, ม.5 ต.บ�านปง อ.สูงเม,น จ.แพร, แพร, 44.0000         22.0000         22.0000 - - -
224 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม บ�านปงพร�าว ม.6 ต.ร,องกาศ อ.สูงเม,น จ.แพร, แพร, 44.0000         22.0000         22.0000 - - -
225 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม  ม.8 เทศบาลตําบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร, แพร, 28.0000         14.0000         14.0000 - - -
226 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านใคร,นุ,น ต.ท,าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มหาสารคาม 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
227 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านดินดําพัฒนา ม.11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคม มหาสารคาม 20.0000         10.0000         10.0000 - - -
228 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านเลิงใต� ม.3,12 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มหาสารคาม 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
229 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านห�วยชัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มหาสารคาม 28.0000         14.0000         14.0000 - - -
230 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านใคร,นุ,น ต.มะค,า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มหาสารคาม 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
231 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านท,างาม ม.14 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มหาสารคาม 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
232 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายวม (บริเวณใต�สะพาน) ม.1 ต.แม,คง อ.แม,สะเรียง จ.แม,ฮ,องสอน แม,ฮ,องสอน 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
233 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,ลาน�อย (หน�าฝายปVาตาล) ม.1 บ�านแม,ลาน�อย ต.แม,ลาน�อย อ.

แม,ลาน�อย จ.แม,ฮ,องสอน
แม,ฮ,องสอน 17.2800           8.6400           8.6400 - - -

234 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปาย บริเวณสะพานข�ามลําน้ําปาย  ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.
แม,ฮ,องสอน

แม,ฮ,องสอน 14.4000           7.2000           7.2000 - - -

235 เขื่อนปYองกันตลิ่งลําน้ําทวนฝIUงขวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ยโสธร 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
236 เขื่อนปYองกันตลิ่งลําเซบาย ม.5 บ�านหนองคูน�อย ต.น้ําคํา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ยโสธร 20.0000         10.0000         10.0000 - - -
237 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําชี บ�านหัวเมือง ม.5,11 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ยโสธร 40.0000         20.0000         20.0000 - - -
238 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณวัดอมรินทราราม (วัดตาล) ต.โคกหม�อ อ.เมือง จ.

ราชบุรี
ราชบุรี 22.0800         11.0400         11.0400 - - -

239 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณวัดเกาะนันมทาปทวลัญชาราม ต.หน�าเมือง อ.
เมือง จ.ราชบุรี

ราชบุรี 14.4000           7.2000           7.2000 - - -

240 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณสวนสุขภาพ ชุมชนไกรฤกษ  อ.บ�านโปVง จ.ราชบุรี ราชบุรี 14.4000           7.2000           7.2000 - - -
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241 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณวัดคลองโพธิ์เจริญ ต.ท,าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ราชบุรี 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
242 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณพื้นที่ ม.1 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ราชบุรี 28.8000         14.4000         14.4000 - - -
243 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณพื้นที่ ม.4-6 ต.เบิกไพร อ.บ�านโปVง จ.ราชบุรี ราชบุรี 40.0000         20.0000         20.0000 - - -
244 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณวัดบ�านกล�วย ม.3 ต.ท,าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ราชบุรี 30.7200         15.3600         15.3600 - - -
245 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านคุ�งสะอาด ม.5 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 20.0000         10.0000         10.0000 - - -
246 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านผักกาดหญ�า ม.3,4 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 31.2000         15.6000         15.6000 - - -
247 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านท,าสะอาด ม.8 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร�อยเอ็ด (ตอนที่ 2) ร�อยเอ็ด 20.0000         10.0000         10.0000 - - -

248 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านท,าสะอาด ม.8 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร�อยเอ็ด (ต,อเนื่อง
เขื่อนเดิม)

ร�อยเอ็ด 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

249 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านขว�างใหญ, ม.8 ต.มะบ�า อ.ทุ,งเขาหลวง จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 40.0000         20.0000         20.0000 - - -
250 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านปากบุ,ง ม.1 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 38.4000         19.2000         19.2000 - - -
251 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านโนนสมบูรณ  ม.11 ต.หน,อม อ.อาจสามารถ จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 14.0800           7.0400           7.0400 - - -
252 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านธวัชดินแดง ม.3 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 12.8000           6.4000           6.4000 - - -
253 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านคุ�งสะอาด ม.5 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร�อยเอ็ด (ตอนที่ 2) ร�อยเอ็ด 20.0000         10.0000         10.0000 - - -
254 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายัง บ�านท,างาม ม.7 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
255 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายัง บ�านท,าเกวียน ม.4 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
256 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านสําโรง ม.8 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
257 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านดอนแก�ว ม.6 ต.บึงงาม อ.ทุ,งเขาหลวง จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
258 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยน้ําใส บ�านเที่ยมแข� ม.10 ต.น้ําใส อ.จตุรพักครพิมาน จ.ร�อยเอ็ด ร�อยเอ็ด 14.0000           7.0000           7.0000 - - -
259 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยแคน บ�านสีแก�ว-บ�านหนองตุ ม.5-12 ต.สีแก�ว อ.เมืองร�อยแก�ว 

จ.ร�อยเอ็ด
ร�อยเอ็ด 5.6000           2.8000           2.8000 - - -

260 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองหงาว เทศบาลตําบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ระนอง 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
261 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบอน หมู,บ�านปรางทิพย  ม.3 ต.บางบอน อ.เมือง จ.ระนอง ระนอง 25.6000         12.8000         12.8000 - - -
262 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบอน บ�านทรายทอง ม.1 ต.บางบอน อ.เมือง จ.ระนอง ระนอง 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
263 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําระยอง ม.4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ระยอง 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
264 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองโพล� ม.1 ชุมชนสินสังวาลย  ต.ทุ,งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ระยอง 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)

252



โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

265 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําระยอง ม.2 บ�านบางบุตร ต.บางบุตร อ.บ�านค,าย จ.ระยอง ระยอง 12.8000           6.4000           6.4000 - - -
266 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านทุ,งฝาย ม.2 ต.ทุ,งฝาย อ.เมือง จ.ลําปาง (ตอน1) ลําปาง 25.6000         12.8000         12.8000 - - -
267 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านจอมปWงลุ,ม ม.5 ต.นาแก�ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง ลําปาง 28.0000         14.0000         14.0000 - - -
268 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านนาแก�วตะวันตก ม.4 ต.นาแก�ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง ลําปาง 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
269 ซ,อมแซมตลิ่ง ก,อสร�างผนังลําห�วยแม,แก� บ�านจามเทวี ม.11 ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.

ลําปาง
ลําปาง 12.8000           6.4000           6.4000 - - -

270 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านแม,เชียงรายลุ,ม ม.3 ต.แม,พริก อ.แม,พริก จ.ลําปาง ลําปาง 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
271 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านลําปางกลางตะวันตก ม.11 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง ลําปาง 45.9200         22.9600         22.9600 - - -
272 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง วัดบ�านเหล,า ม.5 ต.ล�อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง ลําปาง 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
273 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปาน บ�านทุ,งโปVง ม.1 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ลําปาง 12.8000           6.4000           6.4000 - - -
274 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านท,ากอม,วง ม.3 ต.หนองปลาสวาย อ.บ�านโฮ,ง จ.ลําพูน ลําพูน 19.2000           9.6000           9.6000 - - -
275 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านท,าตุ�ม ม.1 ต.ท,าตุ�ม อ.ปVาซาง จ.ลําพูน ลําพูน 29.4400         14.7200         14.7200 - - -
276 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านสันเจดีย ริมปWง ม.7 ต.หนองปลาสวาย อ.บ�านโฮ,ง จ.ลําพูน ลําพูน 12.8000           6.4000           6.4000 - - -
277 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านวังผาง ม.4 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล,อง จ.ลําพูน ลําพูน 25.6000         12.8000         12.8000 - - -
278 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลี้ บ�านตันผึ้ง ม.2 ต.หนองล,อง อ.เวียงหนองล,อง จ.ลําพูน ลําพูน 14.4000           7.2000           7.2000 - - -
279 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.1 บ�านท,าข�าม ต.ชัยพฤกษ  อ.เมือง จ.

เลย
เลย 25.6000         12.8000         12.8000 - - -

280 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย ม.3,9 บ�านก�างปลา ต.ชัยพฤกษ  อ.เมือง จ.เลย เลย 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
281 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําเลย บ�านก�างปลา ม.4 บริเวณวัดศีลธราราม (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.

ชัยพฤกษ  อ.เมือง จ.เลย
เลย 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

282 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําเลย บริเวณชุมชนเขตเทศบาลเมือง อ.เมือง ช,วงที่ 1 จ.เลย เลย 42.0000         21.0000         21.0000 - - -
283 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําเลย บริเวณชุมชนย,อยบ�านใหม, ต.กุดปVอง อ.เมืง จ.เลย เลย 9.6000           4.8000           4.8000 - - -
284 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยน้ําริน บ�านหัวนาแหลม ม.9 ต.นาหอ อ.ด,านซ�าย จ.เลย เลย 9.6000           4.8000           4.8000 - - -
285 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย บริเวณสนามกีฬาวังสะพุง (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปท�ายน้ํา) ต.

วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
เลย 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

286 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย บ�านกกเกลี้ยง ม.4 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย เลย 24.0000         12.0000         12.0000 - - -
287 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย บ�านนาวัว ม.7 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย เลย 33.6000         16.8000         16.8000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

288 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล ต,อเนื่องจากโครงการเดิม พร�อมทางระบายน้ํา บริเวณพื้นที่
ด�านหลังวัดใต� ม.4 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ 19.2000           9.6000           9.6000 - - -

289 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําอูน หน�าวัดศรีธรรมราช บ�านพอกใหญ, ม.10 ต.พอกน�อย อ.
พรรณานิคม จ.สกลนคร

สกลนคร 19.2000           9.6000           9.6000 - - -

290 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงครามฝIUงด�าน อ.คําตากล�า (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.คําตากล�า อ.
คําตากล�า จ.สกลนคร

สกลนคร 26.4000         13.2000         13.2000 - - -

291 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภาบริเวณบ�านคตยาง (ระยะที่3) ต.บ�านหาร อ.บางกล่ํา จ.
สงขลา

สงขลา 18.4000           9.2000           9.2000 - - -

292 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บ�านคู ม.1 ถนนบ�านคดยาง-บ�านนารังนก  ต.บ�านหาร อ.
บางกล่ํา จ.สงขลา

สงขลา 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

293 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บริเวณ ม.7 (ต,อเนื่อง) ม.7 ต.ทุ,งลาน อ.คลองหอยโข,ง จ.
สงขลา

สงขลา 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

294 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองหรํา บ�านสองพี่น�อง ม.1 ต.ท,าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา สงขลา 8.0000           4.0000           4.0000 - - -
295 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภาบริเวณบ�านชายคลอง (ต,อเนื่อง) ม.3 ต.บ�านพรุ เขต

เทศบาลบ�านไร, อ.หาดใหญ, จ.สงขลา
สงขลา 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

296 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองระโนด บริเวณหาดปากบาง ม.3 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา สงขลา 48.1600         24.0800         24.0800 - - -
297 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านระวะ (ตอน 3) ต,อเนื่องเขื่อนเดิม ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา สงขลา 52.0000         26.0000         26.0000 - - -
298 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  และท,าเทียบเรือ (ต,อจากเขื่อน

เดิม) บริเวณวัดปากน้ํา (อมรวิมลจันทร ) ต.แควอ�อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 31.2000         15.6000         15.6000 - - -

299 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ต,อจากเขื่อนเดิม) บริเวณวัด
น�อยแสงจันทร  ต.ลาดใหญ, อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

300 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางน�อย พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ต,อจากเขื่อนเดิม) บริเวณวัดปาก
ง,าม ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 2.6400           1.3200           1.3200 - - -

301 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแควอ�อม พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ต,อจากเขื่อนเดิม) บริเวณวัด
บางสะแก ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 4.4800           2.2400           2.2400 - - -

302 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางเรือหัก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ต,อจากขเขื่อนเดิม) บริเวณวัด
ปทุมคณาวาส ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 7.6160           3.8080           3.8080 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

303 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลัดตาโชติ พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณวัดอลงกรณ  ต.บางช�าง 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 29.6000         14.8000         14.8000 - - -

304 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง ที่ดินของอาสนะวิหารแม,พระบังเกิดบางนกแขวก (วัด
คริสต ) ม.7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 2.2400           1.1200           1.1200 - - -

305 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองดําเนินสะดวกบริเวณบ�านดอนสะทือ ม.1 ต.สวนส�ม อ.บ�านแพ�ว 
จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2)

สมุทรสาคร 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

306 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน (บ�านคลองสําโรง) ระยะที่ 2 ม.5 ต.สวนส�ม อ.บ�านแพ�ว จ.
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 15.2000           7.6000           7.6000 - - -

307 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีนบ�านอ,างทอง ม.11 ต.บางยาง อ.กระทุ,มแบน จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 24.0000         12.0000         12.0000 - - -
308 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณโรงเรียนบ�านปล,องเหลี่ยม ม.10 ต.ท,าไม� อ.กระทุ,ม

แบน จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร 15.4000           7.7000           7.7000 - - -

309 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน ม.2 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2) สมุทรสาคร 17.6000           8.8000           8.8000 - - -
310 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําท,าจีน บริเวณชุมชนบ�านพันธุวงษ  ต.บ�านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 83.8360         41.9180         41.9180 - - -
311 เขื่อนปYองกันตลิ่ง ค.ส.ล. บริเวณชุมชนท�ายบ�าน ต.ท,าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 63.0320         31.5160         31.5160 - - -
312 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน วัดน�อยนางหงส  ต.ท,าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (ระยะที่

 2)
สมุทรสาคร 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

313 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสักวัดบ�านธาตุใต� ต.บ�านธาตุ อ.แก,งคอย จ.สระบุรี สระบุรี 13.6000           6.8000           6.8000 - - -
314 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสักบริเวณม.6 ต.ม,วงงาม อ.เสาไห� จ.สระบุรี สระบุรี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
315 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสักบริเวณวัดท,าสีโพธิ์เหนือ ม.3 ต.ท,าตูม อ.แก,งคอย จ.สระบุรี สระบุรี 33.2000         16.6000         16.6000 - - -
316 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสักบริเวณวัดท,ากะเบา ต.บ�านธาตุ อ.แก,งคอย จ.สระบุรี สระบุรี 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
317 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสักบริเวณหน�าเทศบาลต.เมืองเก,า อ.แก,งคอย จ.สระบุรี สระบุรี 10.4000           5.2000           5.2000 - - -
318 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสักบริเวณวัดบัวงาม ม.5 ต.เริงราง อ.เสาไห� จ.สระบุรี สระบุรี 56.0000         28.0000         28.0000 - - -
319 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณวัดชุ�ง (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.4 ต.เมืองเก,า อ.เสาไห� 

จ.สระบุรี
สระบุรี 30.4000         15.2000         15.2000 - - -

320 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณวัดทองพุ,มพวง ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.
สระบุรี

สระบุรี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

321 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ฝIUงตะวันตก เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สุโขทัย 46.4000         23.2000         23.2000 - - -

322 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 5 และหมู,ที่ 7 ตําบลถอนสมอ อําเภอท,าช�าง จังหวัด
สิงห บุรี 
(5 จุด)

สิงห บุรี 30.7200         15.3600         15.3600 - - -

323 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 4 และ หมู,5 ตําบลพิกุลทอง อําเภอท,าช�าง จังหวัด
สิงห บุรี (2 จุด)

สิงห บุรี 38.4000         19.2000         19.2000 - - -

324 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 6 ตําบลถอนสมอ อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี  (2 จุด) สิงห บุรี 28.8000         14.4000         14.4000 - - -

325 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 3 ตําบลพิกุลทอง อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี  (1 จุด) สิงห บุรี 9.6000           4.8000           4.8000 - - -

326 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 4 ตําบลพิกุลทอง (ระยะที่ 2) อําเภอท,าช�าง จังหวัด
สิงห บุรี (3 จุด)

สิงห บุรี 33.6000         16.8000         16.8000 - - -

327 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 5 ตําบลโพประจักษ  อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 14.4000           7.2000           7.2000 - - -
328 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 2 ตําบลวิหารขาว อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 9.6000           4.8000           4.8000 - - -
329 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 11 ตําบลท,าข�าม อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 9.6000           4.8000           4.8000 - - -
330 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 12 ตําบลท,าข�าม อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี  

(2 จุด)
สิงห บุรี 17.6000           8.8000           8.8000 - - -

331 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 13 ตําบลโพสังโฆ อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี 
 (2 จุด)

สิงห บุรี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

332 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 1 ตําบลถอนสมอ อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี  (1 จุด) สิงห บุรี 14.4000           7.2000           7.2000 - - -

333 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 5 ตําบลถอนสมอ อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี (1 จุด) สิงห บุรี 2.4000           1.2000           1.2000 - - -
334 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 6 ตําบลถอนสมอ อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี (1 จุด) สิงห บุรี 5.6000           2.8000           2.8000 - - -
335 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 7 ตําบลถอนสมอ อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี (2 จุด) สิงห บุรี 28.1600         14.0800         14.0800 - - -
336 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 5 และ หมู, 7 ตําบลถอนสมอ อําเภอท,าช�าง จังหวัด

สิงห บุรี (5 จุด)
สิงห บุรี 26.8800         13.4400         13.4400 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
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 งปม.
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ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

337 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 4 ตําบลพิกุลทอง อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี  (3 จุด) สิงห บุรี 15.2000           7.6000           7.6000 - - -

338 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 2 ตําบลพิกุลทอง อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี  (1 จุด) สิงห บุรี 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

339 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 5 ตําบลวิหารขาว อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
340 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 5 ตําบลท,าข�าม อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 14.4000           7.2000           7.2000 - - -
341 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 7 ตําบลท,าข�าม อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี(2

 จุด)
สิงห บุรี 10.4000           5.2000           5.2000 - - -

342 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 10 ตําบลท,าข�าม อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 7.2000           3.6000           3.6000 - - -
343 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 11 ตําบลท,าข�าม อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี 

(2 จุด)
สิงห บุรี 4.0000           2.0000           2.0000 - - -

344 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 12 ตําบลโพสังโฆ อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี 
 (3 จุด)

สิงห บุรี 13.6000           6.8000           6.8000 - - -

345 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 13 ตําบลโพสังโฆ อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 4.0000           2.0000           2.0000 - - -
346 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 14 ตําบลโพสังโฆ อําเภอค,ายบางระจัน จังหวัดสิงห บุรี สิงห บุรี 4.0000           2.0000           2.0000 - - -
347 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 4 ถนนริมนที ตําบลโพสังโฆ อําเภอค,ายบางระจัน 

จังหวัดสิงห บุรี
สิงห บุรี 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

348 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณบ�านพระงาม (ระยะที่ 3) ตําบลพระงาม 
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 20.0000         10.0000         10.0000 - - -

349 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา หน�าวัดคู ม.1, ม.2 ตําบลบ�านแปYง อําเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 28.8000         14.4000         14.4000 - - -

350 เขื่อนปYองกันตลิ่ง ม.5 ต.บ�านนา อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย สุโขทัย 26.4000         13.2000         13.2000 - - -
351 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.1 ต.บ�านนา อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย สุโขทัย 21.6000         10.8000         10.8000 - - -
352 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.1 บ�านปVางิ้ว ต.ปVางิ้ว อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย สุโขทัย 21.6000         10.8000         10.8000 - - -
353 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.1 บ�านวังทอง ต.วังทอง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย สุโขทัย 21.6000         10.8000         10.8000 - - -
354 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณหน�าโรงเรียนวัดบ�านทึง ม.4 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 20.4000         10.2000         10.2000 - - -
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355 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดสามชุกถึงโรงเรียนวัดสามชุก ม.1 ต.สามชุก อ.
สามชุก จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 25.2400         12.6200         12.6200 - - -

356 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดเถรพลาย (ระยะที่2) ต.วังน้ําซับ อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 24.0000         12.0000         12.0000 - - -

357 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณ ม.1 และ ม.2 ต.วังน้ําซับ อ.ศรีประจันต  จ.
สุพรรณบุรี

ศรีประจันต 64.0000         32.0000         32.0000 - - -

358 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณตั้งแต,วัดยางถึงวัดพยัคฆาราม (ระยะที่2) เทศบาล
ตําบลศรีประจันต  อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

359 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสองพี่น�อง บริเวณวัดดงตาล ม.1 ต.บางพลับ อ.สองพี่น�อง จ.
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 12.0000           6.0000           6.0000 - - -

360 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสองพี่น�อง บริเวณวัดบางบอน ม.5 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น�อง จ.
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 32.4000         16.2000         16.2000 - - -

361 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดบางซอ ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น�อง จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 30.0000         15.0000         15.0000 - - -
362 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสองพี่น�อง บริเวณ ม.3 บ�านเหนือ ต.ต�นตาล อ.สองพี่น�อง จ.

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 19.2000           9.6000           9.6000 - - -

363 เขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมบึงระหาร ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
364 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณสามชุกตลาดร�อยปn ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 14.4000           7.2000           7.2000 - - -

365 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณหน�าโรงเรียนวัดบ�านทึง ม.4 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 16.3200           8.1600           8.1600 - - -

366 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดปูVบัว ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 24.8000         12.4000         12.4000 - - -
367 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดสวนหงส  (ระยะที่ 6)  ต.บางปลาม�า อ.บางปลา

ม�า จ.สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 36.4800         18.2400         18.2400 - - -

368 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเจ�าเจ็ด-บางยี่หน อบต.ไผ,กองดิน อ.บางปลาม�า จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 40.0000         20.0000         20.0000 - - -
369 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมบึงขุนทะเล (ช,วงที่ 2) ม.3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร ธานี สุราษฎร ธานี 25.6000         12.8000         12.8000 - - -
370 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพุนพิน บริเวณวัดบางใหญ, ม.1 ต.ลีเล็ด อ.เมือง จ.สุราษฎร ธานี สุราษฎร ธานี 13.6000           6.8000           6.8000 - - -
371 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพุมดวง ม.1 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร ธานี สุราษฎร ธานี 22.4000         11.2000         11.2000 - - -
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372 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสก ม.4 ต.พังกาญจน  อ.พนม จ.สุราษฎร ธานี สุราษฎร ธานี 24.0000         12.0000         12.0000 - - -
373 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บริเวณ ม.8 บ�านกุดจับ ต.หนองบัว อ.ท,าตูม จ.สุรินทร สุรินทร 14.4000           7.2000           7.2000 - - -
374 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บริเวณ ม.6 บ�านไกลเสนียด ต.หนองบัว อ.ท,าตูม จ.สุรินทร สุรินทร 14.0000           7.0000           7.0000 - - -
375 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บริเวณ ม.1 บ�านโพนครก ต.โพนครก อ.ท,าตูม จ.สุรินทร สุรินทร 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
376 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยทับทัน บริเวณ ม.3 (สะพานบ�านหนองฮู) ต.ยางสว,าง อ.รัตนบุรี จ.

สุรินทร 
สุรินทร 25.6000         12.8000         12.8000 - - -

377 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บริเวณ ม.3 ต.ศรีณรงค  อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร สุรินทร 30.7600         15.3800         15.3800 - - -
378 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านโคกกลาง ม.15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร สุรินทร 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
379 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยสวย บ�านปากสวย ม.6 ต.บ�านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย 20.0000         10.0000         10.0000 - - -
380 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยโมง ชุมชนสว,างพัฒนา ม.2, ชุมชนศรีชมภู ม.8 ต.น้ําโมง อ.ท,าบ,อ 

จ.หนองคาย
หนองคาย 19.2000           9.6000           9.6000 - - -

381 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยโมง บ�านอุ,มเย็น ม.5 ต.น้ําโมง อ.ท,าบ,อ จ.หนองคาย หนองคาย 20.0000         10.0000         10.0000 - - -
382 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยหลวง บ�านพรพระธาตุ ม.25 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หนองคาย 36.1600         18.0800         18.0800 - - -
383 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยโซ, บ�านต,างแคนม.9 ต.บ�านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 19.6000           9.8000           9.8000 - - -
384 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.2 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ,างทอง อ,างทอง 9.6000           4.8000           4.8000 - - -
385 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.2 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ,างทอง อ,างทอง 42.0000         21.0000         21.0000 - - -
386 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.3 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ,างทอง อ,างทอง 60.0000         30.0000         30.0000 - - -
387 เขื่อนผปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อยบริเวณกลุ,มบ�านนางทองชุบ เอี่ยมระหงษ   ต.บางจัก อ.

วิเศษชัยชาญ จ.อ,างทอง
อ,างทอง 19.2000           9.6000           9.6000 - - -

388 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณพื้นที่ ตั้งแต,บริเวณท,าแร,เก,า ม.4 ถึงเขตติดต,อ
เขื่อนเรียงหิน ม.5 ต.ย,านซื่อ อ.เมือง จ.อ,างทอง

อ,างทอง 53.7600         26.8800         26.8800 - - -

389 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสาหร,าย ฝIUงตะวันตก ม.4 ต.อ,างแก�ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ,างทอง อ,างทอง 28.8000         14.4000         14.4000 - - -
390 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณพื้นที่หน�าวัดกําแพง ม.3 ต.หลักฟYา อ.ไชโย จ.

อ,างทอง
อ,างทอง 19.2000           9.6000           9.6000 - - -

391 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.1,2 ต.จําปาหล,อ อ.เมือง จ.อ,างทอง อ,างทอง 40.7040         20.3520         20.3520 - - -
392 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยาบริเวณบ�านโรงม�า ม.5 ต.ราชสถิตย  อ.ไชโย จ.อ,างทอง 

(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
อ,างทอง 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
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โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

393 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อยแนวเขื่อนเทศบาลเดิม ม.3 ต.อ,างแก�ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ,างทอง อ,างทอง 28.8000         14.4000         14.4000 - - -
394 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา(ต,อเนื่องเขื่อนเดิมด�านใต�น้ํา) บ�านหัวสะแก ม.3 ต.โพสะ

 อ.เมือง จ.อ,างทอง
อ,างทอง 27.3600         13.6800         13.6800 - - -

395 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยาบริเวณพื้นที่ ม.3, ม.5 ต.ย,านซื่อ อ.เมือง จ.อ,างทอง อ,างทอง 53.7600         26.8800         26.8800 - - -
396 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําท,าแดง พร�อมถนน คสล. จากถนนอ,างทอง-สิงห บุรี ถึงบริเวณ

บ,อบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองอ,างทอง อ.เมือง จ.อ,างทอง
อ,างทอง 44.8000         22.4000         22.4000 - - -

397 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแปดแก�วบริเวณพื้นที่ วัดกลางราชครูธาราม ต.หัวสะพาน อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อ,างทอง

อ,างทอง 14.4000           7.2000           7.2000 - - -

398 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.2 ต.บางเสด็จ อ.ปVาโมก จ.อ,างทอง อ,างทอง 28.8000         14.4000         14.4000 - - -
399 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.9 ต.บางจัก (ซอยบูรพา 4) อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ,างทอง อ,างทอง 20.0000         10.0000         10.0000 - - -
400 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย

ม.6 ต.องครักษ  อ.โพธิ์ทอง จ.อ,างทอง
อ,างทอง 19.2000           9.6000           9.6000 - - -

401 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย บริเวณวัดท,าสามัคคี หมู,ที่ 1 ตําบลองครักษ  อําเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 9.6000           4.8000           4.8000 - - -

402 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย บริเวณวัดยางมณี หมู,ที่ 7 ตําบลองครักษ  อําเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

403 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยกอก ตอนเหนือสะพานฝIUงขวาถนนอรุณประเสริฐ เทศบาลเมือง
อํานาจเจริญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ 14.8000           7.4000           7.4000 - - -

404 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยละโอง บ�านนาวัด ต.นาวัง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 15.8400           7.9200           7.9200 - - -
405 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยสําบักเล บ�านสร�างคอม ม.10 ต.สร�างคอม อ.สร�างคอม จ.อุดรธานี อุดรธานี 12.0000           6.0000           6.0000 - - -
406 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยน้ําโสม ม.1, 2, 3, 6, 12 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี อุดรธานี 4.4000           2.2000           2.2000 - - -
407 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยเสียว ม.2, 8, 10, 12, 14 ต.บ�านฝqอ อ.บ�านผือ จ.อุดรธานี อุดรธานี 20.0000         10.0000         10.0000 - - -
408 ปรับปรุงเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านวังพะเนียด ม.5 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ อุตรดิตถ 2.8216           1.4108           1.4108 - - -
409 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน  บริเวณหลังโรงเรียนพิชัย ม.3-ม.5  บ�านวังพะเนียด ต.ใน

เมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 
อุตรดิตถ 29.4320         14.7160         14.7160 - - -

410 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน (ตอนที่ 2) ม.6 บ�านวังกะพี้ ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ อุตรดิตถ 17.6000           8.8000           8.8000 - - -
411 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน (ตอนที่ 1) ม.3 เทสบาลต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ อุตรดิตถ 11.2000           5.6000           5.6000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

412 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน (ตอนที่ 2) ม.3 เทศบาลต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ อุตรดิตถ 11.2000           5.6000           5.6000 - - -
413 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ อุตรดิตถ 14.0000           7.0000           7.0000 - - -
414 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองริด บ�านวังสีสูบ ม.1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ อุตรดิตถ 28.8000         14.4000         14.4000 - - -
415 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสะแกกรัง วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) ม.2 ต.ท,าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี อุทัยธานี 24.0000         12.0000         12.0000 - - -

416 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.3 บ�านสะพานหิน ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี อุทัยธานี 18.0000           9.0000           9.0000 - - -
417 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.4 บ�านสะพานหิน ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี อุทัยธานี 18.0000           9.0000           9.0000 - - -
418 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.6 บ�านหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี อุทัยธานี 88.0000         44.0000         44.0000 - - -
419 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.6 บ�านเกาะสวรรค  ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี อุทัยธานี 87.2000         43.6000         43.6000 - - -
420 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านตาลสุม ม.11 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 32.0000         16.0000         16.0000 - - -
421 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล ม.2,7,13 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
422 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านดอนสวรรค  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 

จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 64.0000         32.0000         32.0000 - - -

423 เขื่อนปYองกันตลิ่งลํามูลน�อย (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 64.0000         32.0000         32.0000 - - -
424 341.เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยขะยุง บ�านท,าเมืองใหม, ม.9-6 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ห�วยขะยุง

 อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 76.8000         38.4000         38.4000 - - -

425 342.เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านหินลาด ม.6 ถึงบ�านแสนตอ ม.10 (ต,อเนื่องเขื่อน
เดิม) ต.กุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 64.0000         32.0000         32.0000 - - -

426 343.เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านสุวรรณ วารี ต.คําเขื่อนแก�ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 48.0000         24.0000         24.0000 - - -
427 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านหนองกินเพล ม.3,8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.หนองกินเพล 

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 76.8000         38.4000         38.4000 - - -

428 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านสะพือ ม.5 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 76.8000         38.4000         38.4000 - - -
429 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านตุงลุง ม.5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

430 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านอุดมเกษม ม.3 ต.ห�วยขะยุง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

431 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี ม.1,2 ต.แดงหม�อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

432 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชีและปรับปรุงภูมิทัศน  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.11 เทศบาลตําบล
ห�วยเรือ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 64.0000         32.0000         32.0000 - - -

433 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านเพียเพ�า (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.คําน้ําแซบ อ.วารินชําราบ 
จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 64.0000         32.0000         32.0000 - - -

434 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยขะยุง บ�านท,าเมืองใหม,-บ�านห�วยขะยุง (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.
ห�วยขะยุง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 64.0000         32.0000         32.0000 - - -

435 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านสุวรรณ วารี (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.คําเขื่อนแก�ว อ.สิรินธร 
จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 48.0000         24.0000         24.0000 - - -

436 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยขะยุง บ�านอุดมเกษตร ม.3 ต.ห�วยขะยุง อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -

437 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล เทศบาลต.บ�านด,านโขงเจียม ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 32.0000         16.0000         16.0000 - - -

438 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําโดมใหญ, บ�านโนนค�อ ม.7 ต.ไร,ใต� อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
439 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําโดมใหญ, บ�านโนนสุข ม.8 ต.ไร,ใต� อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 16.0000           8.0000           8.0000 - - -
440 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําปาว หลังโรงแรมริมปาวจน

ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ต.กาฬสินธุ  จ.กาฬสินธุ 
ความยาว 1,000 เมตร

กาฬสินธุ 76.0000 38.0000         38.0000 - - -

441 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณศาลเจ�าแม,คลองทอง ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
ความยาว 200 เมตร

นครปฐม 25.6000 12.8000         12.8000 - - -

442 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําจักราช ม.4 บ�านขาม ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา ความยาว 1,500 เมตร

นครราชสีมา 95.2000 47.6000         47.6000 - - -

443 เขื่อนปYองกันตลิ่ง บริเวณคลองท,างิ้ว บ�านสะพานยาง ม.7 ต.เขาปูน
อ.ห�วยยอด จ.ตรัง ความยาว 400 เมตร

ตรัง 35.2000 17.6000         17.6000 - - -

444 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.7 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค  ความยาว 500 เมตร

นครสวรรค 60.0000 30.0000         30.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

445 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านท,าเรือ ม.7 ต.ท,าม,วง อ.สตึก
จ.บุรีรัมย  ความยาว 400 เมตร

บุรีรัมย 32.0000 16.0000         16.0000 - - -

446 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี (จากโครงการเขื่อนเดิม)
ถึงปากคลองตะเคียนทอง ม.3 ต.หาดนางแก�ว อ.กบินทร บุรี
จ.ปราจีนบุรี ความยาว 600 เมตร

ปราจีนบุรี 56.0000 28.0000         28.0000 - - -

447 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาลและปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดธรรมโชติการาม ม.4 และ ม.5 ต.บ�านคลัง อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 300 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 36.0000 18.0000         18.0000 - - -

448 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน และถนน คสล.
บริเวณด�านหน�าพระราชวังจันทน  ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ความยาว 700 เมตร

พิษณุโลก 83.2000 41.6000         41.6000 - - -

449 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บ�านคู ม.1
ถนนบ�านคดยาง - บ�านนารังนก ต.บ�านหาร อ.บางกล่ํา จ.สงขลา
ความยาว 400 เมตร

สงขลา 32.0000 16.0000         16.0000 - - -

450 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านโคกกลาง ม.15 ต.ชุมพลบุรี
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร  ความยาว 400 เมตร

สุรินทร 32.0000 16.0000         16.0000 - - -

451 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.9 ต.บางจัก (ซอยบูรพา 4)
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ,างทอง ความยาว 200 เมตร

อ,างทอง 20.0000 20.0000 - - - -

452 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านดอนสวรรค  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร

อุบลราชธานี 64.0000 32.0000         32.0000 - - -

453 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก
ศูนย เกษตรกรรมกองทัพเรือโยทะกา ต.โยธะกา อ.บางน้ําเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 800 เมตร

ฉะเชิงเทรา 64.0000 32.0000         32.0000 - - -

454 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองใหม,เจริญสุข ต.บางระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม ความยาว 600 เมตร

นครปฐม 28.8000 14.4000         14.4000 - - -

455 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําจักราช พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  ม.1
บ�านในเมือง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 550 เมตร

นครราชสีมา 35.2000 17.6000         17.6000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

456 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.6 และ ม.7 ต.เชียงรากใหญ,
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ความยาว 300 เมตร

ปทุมธานี 40.0000 20.0000         20.0000 - - -

457 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี บริเวณปากคลอง วัดวังบัวทอง
ม.4 ต.หาดนางแก�ว อ.กบินทร บุรี จ.ปราจีนบุรี (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
ความยาว 500 เมตร

ปราจีนบุรี 48.0000 24.0000         24.0000 - - -

458 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําท,าแดง พร�อมถนน คสล.
จากถนนอ,างทอง-สิงห บุรี ถึงบริเวณบ,อบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองอ,างทอง อ.เมือง จ.อ,างทอง ความยาว 800 เมตร

อ,างทอง 44.8000 22.4000         22.4000 - - -

459 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.1 บ�านไข,เน,า ต.หอไกร
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 120 เมตร

พิจิตร 12.0000 12.0000 - - - -

460 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บริเวณชุมชนวัดน�อย อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ความยาว 350 เมตร

พิษณุโลก 51.1200 25.5600         25.5600 - - -

461 เขื่อนปYองกันตลิ่งลําน้ําทวนฝIUงขวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
ความยาว 660 เมตร

ยโสธร 48.0000 24.0000         24.0000 - - -

462 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านผักกาดหญ�า ม.3,4 ต.นาเลิง
อ.เสลภูมิ จ.ร�อยเอ็ด ความยาว 350 เมตร

ร�อยเอ็ด 31.2000 15.6000         15.6000 - - -

463 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย บ�านก�างปลา ม.4 บริเวณวัดศีลธราราม
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ชัยพฤกษ  อ.เมือง จ.เลย ความยาว 200 เมตร

เลย 12.0000 12.0000 - - - -

464 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านทุ,งฝาย ม.2 ต.ทุ,งฝาย อ.เมือง
จ.ลําปาง (ตอน1) ความยาว 450 เมตร

ลําปาง 25.6000 12.8000         12.8000 - - -

465 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลี้ บ�านตันผึ้ง ม.2 ต.หนองล,อง
อ.เวียงหนองล,อง จ.ลําพูน ความยาว 225 เมตร

ลําพูน 14.4000 14.4000 - - - -

466 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
และท,าเทียบเรือ (ต,อจากเขื่อนเดิม) บริเวณวัดปากน้ํา) (อมรวิมลจันทร )
ต.แควอ�อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 230 เมตร

สมุทรสงคราม 31.2000 15.6000         15.6000 - - -

467 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองดําเนินสะดวก บริเวณบ�านดอนกระทือ ม.1
ต.สวนส�ม อ.บ�านแพ�ว จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2) ความยาว 150 เมตร

สมุทรสงคราม 16.0000 16.0000 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

468 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง 
บริเวณด�านหลังโรงพยาบาลมะการักษ  ถึงวัดดงสัก ม.3-ม.4
ต.ท,ามะกา อ.ท,ามะกา จ.กาญจนบุรี ความยาว 750 เมตร

กาญจนบุรี 48.0000 24.0000         24.0000 - - -

469 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.7 บ�านท�องคลุ�ง ต.ท,าพุทรา
อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ความยาว 400 เมตร

กําแพงเพชร 22.4000 22.4000 - - - -

470 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง บ�านท,าหิน ม.10 ต.บึงเนียม อ.เมือง
จ.ขอนแก,น ความยาว 350 เมตร

ขอนแก,น 23.8000 23.8000 - - - -

471 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 5 และหมู,ที่ 7 ตําบลถอนสมอ
อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี (5 จุด) ความยาว 336 เมตร

สิงห บุรี 26.8800 13.4400         13.4400 - - -

472 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก วัดบ�านธาตุใต� ต.บ�านธาตุ อ.แก,งคอย
จ.สระบุรี ความยาว 170 เมตร

สระบุรี 13.6000 13.6000 - - - -

473 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองท,าผา-บางแก�ว (ระยะที่ 4) ม.7
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม ความยาว 960 เมตร

นครปฐม 22.4000 22.4000 - - - -

474 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเจ�าเจ็ด-บางยี่หน อบต.ไผ,กองดิน
อ.บางปลาม�า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 340 เมตร

สุพรรณบุรี 40.0000 20.0000         20.0000 - - -

475 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมบึงขุนทะเล (ช,วงที่ 2) ม.3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร ธานี ความยาว 300 เมตร

สุราษฎร ธานี 25.6000 12.8000         12.8000 - - -

476 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยหลวง บ�านพรพระธาตุ ม.25 ต.จุมพล
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 532 เมตร

หนองคาย 36.1600 18.0800         18.0800 - - -

477 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณพื้นที่ ม.3, ม.5 ต.ย,านซื่อ
อ.เมือง จ.อ,างทอง ความยาว 560 เมตร

อ,างทอง 53.7600 26.8800         26.8800 - - -

478 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.6 บ.เกาะสวรรค  ต.เกาะเทโพ
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 1,000 เมตร

อุทัยธานี 87.2000 43.6000         43.6000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

479 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน (ตอนที่ 2) ม.6 บ�านวังกะพี้ ต.วังกะพี้
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  ความยาว 240 เมตร

อุตรดิตถ 17.6000 17.6000 - - - -

480 เขื่อนปYองกันตลิ่งลํามูลน�อย (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมบ�านทัพไทย) 
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร

อุบลราชธานี 64.0000 32.0000         32.0000 - - -

481 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.6 บ.หาดทนง ต.หาดทนง 
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 1,000 เมตร

อุทัยธานี 88.0000 44.0000         44.0000 - - -

482 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านเพียเพ�า (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
ต.คําน้ําแซบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร

อุบลราชธานี 64.0000 32.0000 32.0000 - - -

483 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน (ต,อเนื่องจากเขื่อนเดิมด�านทิศใต�)
ต.บ�านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 700 เมตร

ชัยนาท 56.0000 28.0000 28.0000 - - -

484 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก หลังศูนย ราชการ (ศาลากลาง)
อ.เมือง จ.เชียงราย ความยาว 250 เมตร

เชียงราย 16.0000 16.0000 - - - -

485 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําหลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน
บริเวณหลังวัดด,านประชากร (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) อ.หลังสวน
จ.ชุมพร ความยาว 137 เมตร

ชุมพร 27.2000 13.6000 13.6000 - - -

486 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําขาน บ�านปVาลาน ม.2 ต.ทุ,งสะโตก
อ.สันปVาตอง จ.เชียงใหม, ความยาว 300 เมตร

เชียงใหม, 19.2000 19.2000 - - - -

487 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านประดาง ม.2 ต.ประดาง อ.วังเจ�า
จ.ตาก ความยาว 500 เมตร

ตาก 28.0000 14.0000 14.0000 - - -

488 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเขาสมิง ม.1 ต.ทุ,งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
ความยาว 250 เมตร

ตราด 16.0000 16.0000 - - - -

489 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก บริเวณตลาดเทศบาลตําบลท,าช�าง
ต.ท,าช�าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ความยาว 170 เมตร

นครนายก 13.9840 13.9840 - - - -

490 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าควาย (บริเวณโรงเรียนบ�านเขาใหญ,) ม.4
ต.เขาน�อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ความยาว 200 เมตร

นครศรีธรรมราช 16.0000 16.0000 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
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 งปม.
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 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

491 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.2,3,5 ต.ท,าน้ําอ�อย อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค  ความยาว 500 เมตร

นครสวรรค 51.2000 25.6000 25.6000 - - -

492 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางกรวยและคลองบางกอกน�อย
พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณพื้นที่ชุมชนวัดท,าบางสีทอง ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ความยาว 170 เมตร

นนทบุรี 22.0640 22.0640 - - - -

493 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านซาววา ม.1 ต.พระพุทธบาท
อ.เชียงกลาง จ.น,าน ความยาว 230 เมตร

น,าน 12.0000 12.0000 - - - -

494 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม บ�านท,าศรีชมชื่น ม.2
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม ปn 58 ท�ายน้ํา) ต.หนองหัวช�าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ความยาว 200 เมตร

บึงกาฬ 12.8000 12.8000 - - - -

495 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณวัดบางกระเบาถึงสถานีอนามัยบางกระเบา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
ต.บางกระเบา อ.บ�านสร�าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 420 เมตร

ปราจีนบุรี 43.6800 21.8400 21.8400 - - -

496 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม บ�านปากยาง ม.4 ต.หนองม,วงไข,
อ.หนองม,วงไข, จ.แพร, ความยาว 320 เมตร

แพร, 17.0640 17.0640 - - - -

497 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านใคร,นุ,น ต.มะค,า อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ความยาว 200 เมตร

มหาสารคาม 16.0000 16.0000 - - - -

498 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายวม (บริเวณใต�สะพาน) ม.1 ต.แม,คง
อ.แม,สะเรียง จ.แม,ฮ,องสอน ความยาว 300 เมตร

แม,ฮ,องสอน 12.0000 12.0000 - - - -

499 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองหงาว เทศบาลตําบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง
ความยาว 500 เมตร

ระนอง 32.0000 16.0000 16.0000 - - -

500 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําระยอง ม.4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ความยาว 500 เมตร

ระยอง 32.0000 16.0000 16.0000 - - -

501 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณวัดอมรินทราราม (วัดตาล)
ต.โคกหม�อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 230 เมตร

ราชบุรี 22.0800 22.0800 - - - -

502 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําอูน หน�าวัดศรีธรรมราช บ�านพอกใหญ, ม.10
ต.พอกน�อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ความยาว 300 เมตร

สกลนคร 19.2000 19.2000 - - - -
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503 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล ต,อเนื่องจากโครงการเดิม
พร�อมทางระบายน้ํา บริเวณพื้นที่ด�านหลังวัดใต� ม.4 ต.เมืองคง 
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 300 เมตร

ศรีสะเกษ 19.2000 19.2000 - - - -

504 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณหน�าโรงเรียนวัดบ�านทึง ม.4
ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร

สุพรรณบุรี 16.3200 16.3200 - - - -

505 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยกอก ตอนเหนือสะพานฝIUงขวา
ถนนอรุณประเสริฐ เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ ความยาว 500 เมตร

อํานาจเจริญ 14.8000 14.8000 - - - -

506 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยขะยุง บ�านท,าเมืองใหม, ม.9-6
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ห�วยขะยุง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
ความยาว 800 เมตร

อุบลราชธานี 64.0000 32.0000 32.0000 - - -

507 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง บ�านปากเปqอย ม.7 ต.บึงเนียม อ.เมือง
จ.ขอนแก,น (ช,วงที่ 1) ความยาว 400 เมตร

ขอนแก,น 25.6000 12.8000 12.8000 - - -

508 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย (ต,อเนื่องขื่อนเดิมบริเวณทิศเหนือ) ม.4
บ�านท,าระบาด ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ความยาว 500 เมตร

ชัยนาท 40.0000 20.0000 20.0000 - - -

509 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ความยาว 200 เมตร

ชลบุรี 12.0000 12.0000 - - - -

510 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน บริเวณวัดน�อยนางหงส  ต.ท,าจีน
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 300 เมตร

สมุทรสาคร 32.0000 16.0000 16.0000 - - -

511 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณวัดทองพุ,มพวง ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  ความยาว 185 เมตร

สระบุรี 16.0000 16.0000 - - - -

512 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.5,6,7 ต.ย,านมัทรี อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค  (ระยะที่ 2) ความยาว 350 เมตร

นครสวรรค 28.0000 14.0000 14.0000 - - -

513 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ชุมชนบ�านศรีมงคลเหนือ ม.7 ต.ขึ่ง
อ.เวียงสา จ.น,าน ความยาว 660 เมตร

น,าน 32.8000 16.4000 16.4000 - - -
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514 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านหินลาด ม.6 ถึงบ�านแสนตอ ม.10
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ความยาว 800 เมตร

อุบลราชธานี 64.0000 32.0000 32.0000 - - -

515 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองรางจระเข�และปรับปรุงภูมิทัศน 
ม.10 ต.บ�านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 360 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 28.8000 14.4000 14.4000 - - -

516 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี บ�านท,าเสน ม.4 ต.ท,าเสน
อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 220 เมตร

เพชรบุรี 15.8400 15.8400 - - - -

517 เขื่อนปYองกันตลิ่งลําห�วยแม,ประจันต  ม.6 ต.พุสวรรค  อ.แก,งกระจาน
จ.เพชรบุรี ความยาว 500 เมตร

เพชรบุรี 28.0000 14.0000 14.0000 - - -

518 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยสําบักเเล บ�านสร�างคอม ม.10 ต.สร�างคอม
อ.สร�างคอม จ.อุดรธานี ความยาว 400 เมตร

อุดรธานี 12.0000 12.0000 - - - -

519 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน (ช,วงที่ 2) ม.2 ต.ท,าพญา
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ความยาว 300 เมตร

ตรัง 34.4000 17.2000 17.2000 - - -

520 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
บริเวณวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ต.หน�าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ความยาว 150 เมตร

ราชบุรี 14.4000 14.4000 - - - -

521 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านจอมปWงลุ,ม ม.5 ต.นาแก�ว อ.เกาะคา
จ.ลําปาง ความยาว 500 เมตร

ลําปาง 28.0000 14.0000 14.0000 - - -

522 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางตะบูน บริเวณปากอ,าวบางตะบูน
ถึงปากคลองมอญ ม.3 ต.บางตะบูนออก อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี
ความยาว 442 เมตร

เพชรบุรี 29.4400 14.7200 14.7200 - - -

523 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย บริเวณชุมชนเขตเทศบาลเมือง อ.เมือง ช,วงที่ 1 จ.เลย ความ
ยาว 750 เมตร

เลย 42.0000 21.0000 21.0000 - - -

524 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บริเวณบ�านคดยาง (ระยะที่ 3)
ต.บ�านหาร อ.บางกล่ํา จ.สงขลา ความยาว 230 เมตร

สงขลา 18.4000 18.4000 - - - -

525 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณชุมชนบ�านพันธุวงษ 
ต.บ�านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 700 เมตร

สมุทรสาคร 83.8360 41.9180 41.9180 - - -
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526 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.1 ต.บ�านนา อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
ความยาว 300 เมตร

สุโขทัย 21.6000 21.6000 - - - -

527 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดสามชุกถึงโรงเรียนวัดสามชุก
ม.1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ความยาว 310 เมตร

สุพรรณบุรี 25.2400 12.6200 12.6200 - - -

528 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย บริเวณหน�าวัดยางมณี ม.7 ต.องครักษ 
อ.โพธิ์ทอง จ.อ,างทอง ความยาว 200 เมตร

อ,างทอง 16.0000 16.0000 - - - -

529 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองริด บ�านวังสีสูบ ม.1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ  ความยาว 400 เมตร

อุตรดิตถ 28.8000 14.4000 14.4000 - - -

530 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านสุวรรณ วารี ต.คําเขื่อนแก�ว อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร

อุบลราชธานี 48.0000 24.0000 24.0000 - - -

531 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.2 เทศบาลต.ท,ามะเขือ อ.คลองขลุง
จ.กําแพงเพชร ความยาว 650 เมตร

กําแพงเพชร 31.2000 15.6000 15.6000 - - -

532 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน (บ�านคลองสําโรง) ระยะที่ 2 ม.5
ต.สวนส�ม อ.บ�านแพ�ว จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร

สมุทรสาคร 15.2000 15.2000 - - - -

533 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี เทศบาลต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี ความยาว 616 เมตร

จันทบุรี 49.2800 24.6400 24.6400 - - -

534 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.5 เชื่อมต,อ ม.6 ต.หอไกร
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 250 เมตร

พิจิตร 26.0000 13.0000 13.0000 - - -

535 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองไสยาง (ช,วงที่ 2) ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
ความยาว 300 เมตร

พัทลุง 24.0000 24.0000 - - - -

536 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านห�วยชัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ความยาว 350 เมตร

มหาสารคาม 28.0000 14.0000 14.0000 - - -

537 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบอน หมู,บ�านปรางทิพย  ม.3 ต.บางบอน
อ.เมือง จ.ระนอง ความยาว 400 เมตร

ระนอง 25.6000 12.8000 12.8000 - - -

538 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองโพล� ชุมชนสินสังวาลย  ม.1 ต.ทุ,งควายกิน
อ.แกลง จ.ระยอง ความยาว 170 เมตร

ระยอง 12.0000 12.0000 - - - -
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539 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณพื้นที่ ม.1 ต.คลองตาคต
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ความยาว 300 เมตร

ราชบุรี 28.8000 14.4000 14.4000 - - -

540 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี ม.1,2 ต.แดงหม�อ อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร

อุบลราชธานี 48.0000 24.0000 24.0000 - - -

541 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง ม.2 ต.เขาน�อย อ.ท,าม,วง
จ.กาญจนบุรี ความยาว 375 เมตร

กาญจนบุรี 24.0000 24.0000 - - - -

542 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองท,าผา-บางแก�ว (ระยะที่ 2) 
ม.8 และ ม.10 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม ความยาว 960 เมตร

นครปฐม 22.4000 11.2000 11.2000 - - -

543 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.5 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี
หน�าวัดธรรมมิกาวาส (สวนลิง) จ.ชัยนาท ความยาว 510 เมตร

ชัยนาท 40.8000 20.4000 20.4000 - - -

544 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสวี ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
ความยาว 200 เมตร

ชุมพร 16.0000 16.0000 - - - -

545 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลํารางตาล - คลองลําท,าข,อย
ม.4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม ความยาว 1,000 เมตร

นครปฐม 32.0000 16.0000 16.0000 - - -

546 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านดงหาดนาค ม.7 ต.สบเตี๊ยะ
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม, ความยาว 500 เมตร

เชียงใหม, 32.0000 16.0000 16.0000 - - -

547 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางพระครู วัดตาลเอน ต.ตาลเอน
อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 250 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 29.1600 14.5800 14.5800 - - -

548 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านวังพระยาจันทร  ม.2 ต.วังจันทร 
อ.สามเงา จ.ตาก ความยาว 250 เมตร

ตาก 12.0000 12.0000 - - - -

549 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตาปn บริเวณวัดสุวรรณคีรี (นางเอื้อย) ม.2
ต.กะทูน ม.2 ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ความยาว 400 เมตร

นครศรีธรรมราช 25.6000 12.8000 12.8000 - - -

550 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.2 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค  ความยาว 450 เมตร

นครสวรรค 20.0000 20.0000 - - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
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โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

551 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางกอกน�อย พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณหน�าสถานีตํารวจภูธรบางใหญ, (เก,า) ม.2 ต.บางม,วง
อ.บางใหญ, จ.นนทบุรี ความยาว 87 เมตร

นนทบุรี 15.5200 15.5200 - - - -

552 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดชลธราราม (วัดท,าซิก) ต.ท,าคอย อ.ท,ายาง จ.เพชรบุรี
ความยาว 200 เมตร

เพชรบุรี 19.2000 19.2000 - - - -

553 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.4 ถนนริมนที ต.โพสังโฆ
อ.ค,ายบางระจัน จ.สิงห บุรี ความยาว 120 เมตร

สิงห บุรี 12.0000 12.0000 - - - -

554 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา หน�าที่ว,าการอ.สามโคก
(หลังเก,า) ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ความยาว 120 เมตร

ปทุมธานี 14.4000 14.4000 - - - -

555 เขื่อนปYองกันตลิ่ง บริเวณสระน้ํา หมู,บ�านศิลปาชีพบางไทร
ศูนย ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ความยาว 400 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 25.6000 12.8000 12.8000 - - -

556 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน วัดบางไผ, ต.บางไผ, อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร ความยาว 260 เมตร

พิจิตร 26.4000 13.2000 13.2000 - - -

557 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.1 ต.วังน้ําคู� อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว 500 เมตร

พิษณุโลก 60.0000 30.0000 30.0000 - - -

558 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณสถานพักฟqrนและพักผ,อนมณฑลทหารบกที่ 37
ค,ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ความยาว 705 เมตร

เชียงราย 40.0000 20.0000 20.0000 - - -

559 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,ลาน�อย (หน�าฝายปVาตาล) ม.1
บ�านแม,ลาน�อย ต.แม,ลาน�อย อ.แม,ลาน�อย จ.แม,ฮ,องสอน
ความยาว 480 เมตร

แม,ฮ,องสอน 17.2800 17.2800 - - - -

560 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านท,าสะอาด ม.8 ต.พนมไพร
อ.พนมไพร จ.ร�อยเอ็ด (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว 200 เมตร

ร�อยเอ็ด 20.0000 20.0000 - - - -

561 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล (ต,อเนื่องจากเขื่อนปYองกันตลิ่งเดิม)
บริเวณบ�านประมง ม.2 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย  ความยาว 500 เมตร

บุรีรัมย 25.6000 12.8000 12.8000 - - -
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562 เขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ํานครชัยศรี
บริเวณหน�าวัดบางพระ ต.บางแก�วฟYา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ความยาว 200 เมตร

นครปฐม 27.2000 13.6000 13.6000 - - -

563 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม ฝIUงด�านอ.คําตากล�า
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.คําตากล�า อ.คําตากล�า จ.สกลนคร
ความยาว 300 เมตร

สกลนคร 26.4000 13.2000 13.2000 - - -

564 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา หน�าวัดคู ม.1, ม.2 ต.บ�านแปYง
อ.พรหมบุรี จ.สิงห บุรี ความยาว 250 เมตร

สิงห บุรี 28.8000 14.4000 14.4000 - - -

565 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองขนมจีน ม.6 (บริเวณวัดสุธาโภชน )
ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 150 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 12.0000 12.0000 - - - -

566 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณวัดท,าสีโพธิ์เหนือ ม.3 ต.ท,าตูม
อ.แก,งคอย จ.สระบุรี ความยาว 415 เมตร

สระบุรี 33.2000 16.6000 16.6000 - - -

567 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณบ�านพระงาม (ระยะที่ 3)
ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห บุรี ความยาว 250 เมตร

สิงห บุรี 20.0000 20.0000 - - - -

568 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําภูรา (ระยะที่ 2) ม.1, 2 ต.ลําภูรา
อ.ห�วยยอด จ.ตรัง ความยาว 1,450 เมตร

ตรัง 41.3200 20.6600 20.6600 - - -

569 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณตั้งแต,วัดยางถึงวัดพยัคฆาราม
(ระยะที่ 2) เขตเทศบาลตําบลศรีประจันต  อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี
ความยาว 600 เมตร

สุพรรณบุรี 48.0000 24.0000 24.0000 - - -

570 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพุนพิน บริเวณวัดบางใหญ, ม.1 ต.ลีเล็ด
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร ธานี ความยาว 170 เมตร

สุราษฎร ธานี 13.6000 13.6000 - - - -

571 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บริเวณ ม.3 ต.ศรีณรงค  อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร  ความยาว 250 เมตร

สุรินทร 30.7600 15.3800 15.3800 - - -

572 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดสวนหงส  (ระยะที่ 6)
ต.บางปลาม�า อ.บางปลาม�า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 380 เมตร

สุพรรณบุรี 36.4800 18.2400 18.2400 - - -

573 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางใหญ, บริเวณวัดเอนกดิษฐาราม ม.3
ต.บางใหญ, อ.บางใหญ, จ.นนทบุรี ความยาว 400 เมตร

นนทบุรี 48.0000 24.0000 24.0000 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ
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โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

574 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณวัดชุ�ง (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.4
ต.เมืองเก,า อ.เสาไห� จ.สระบุรี ความยาว 380 เมตร

สระบุรี 30.4000 15.2000 15.2000 - - -

575 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยเสียว ม.2, 8, 10, 12, 14 ต.บ�านผือ อ.บ�านผือ
จ.อุดรธานี ความยาว 800 เมตร

อุดรธานี 20.0000 20.0000 - - - -

576 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บริเวณหลังโรงเรียนพิชัย ม.3-ม.5
บ�านวังพะเนียด ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ  ความยาว 420 เมตร

อุตรดิตถ 29.4320 14.7160 14.7160 - - -

577 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสะแกกรัง วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) ม.2
ต.ท,าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 200 เมตร

อุทัยธานี 24.0000 24.0000 - - - -

578 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี บ�านในคุ�ง ม.3 ต.ท,าไม�รวก
อ.ท,ายาง จ.เพชรบุรี ความยาว 500 เมตร

เพชรบุรี 48.0000 24.0000 24.0000 - - -

579 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชีและปรับปรุงภูมิทัศน  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
ม.11 เทศบาลตําบลห�วยเรือ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ความยาว 800 เมตร

อุบลราชธานี 64.0000 32.0000 32.0000 - - -

580 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณม.6 ต.ม,วงงาม อ.เสาไห�
จ.สระบุรี ความยาว 200 เมตร

สระบุรี 16.0000 16.0000 - - - -

581 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองวัดโตkะโมkะ บริเวณวัดโตkะโมkะ ต.ภูเขาทอง
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ความยาว 300 เมตร

นราธิวาส 12.0000 12.0000 - - - -

582 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.11 ต.ตลุก อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท ความยาว 550 เมตร

ชัยนาท 52.8000 26.4000 26.4000 - - -

583 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองน้ําร�อน วัดทักษิณาราม ม.3 ต.น้ําร�อน
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ  ความยาว 500 เมตร

เพชรบูรณ 36.0000 18.0000 18.0000 - - -

584 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 1, 2 ตําบลดอนกํา
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (4 จุด) ความยาว 320 เมตร

ชัยนาท 25.6000 12.8000 12.8000 - - -

585 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําคํา บ�านแม,เปWน ม.14 ต.แม,คํา อ.แม,จัน
จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร

เชียงราย 32.0000 16.0000 16.0000 - - -

586 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง ม.8 ต.ปVาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม,
ความยาว 260 เมตร

เชียงใหม, 21.1200 21.1200 - - - -
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โครงการ จังหวัด
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

587 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําโดมใหญ, บ�านโนนสุข ม.8 ต.ไร,ใต�
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร

อุบลราชธานี 16.0000 16.0000 - - - -

588 เขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณโรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัย ต.ท,าตลาด อ.สามพราน
จ.นครปฐม ความยาว 250 เมตร

นครปฐม 26.6000 13.3000 13.3000 - - -

589 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.1 ต.น้ําทรง อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค  ความยาว 500 เมตร

นครสวรรค 40.0000 20.0000 20.0000 - - -

590 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก บริเวณวัดคาทอลิก
ต.บางสมบูรณ  อ.องครักษ  จ.นครนายก ความยาว 150 เมตร

นครนายก 12.0000 12.0000 - - - -

591 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณโรงเรียนบ�านปล,องเหลี่ยม
ม.10 ต.ท,าไม� อ.กระทุ,มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 110 เมตร

สมุทรสาคร 15.4000 15.4000 - - - -

592 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณวัดไก,เตี้ย ม.1 ต.กระแซง
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ความยาว 320 เมตร

ปทุมธานี 38.4000 19.2000 19.2000 - - -

593 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองขนมจีน ม.9 (บริเวณวัดมารวิชัย)
ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 260 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 20.8000 20.8000 - - - -

594 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยาและปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณ ม.1 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ความยาว 400 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 39.9200 19.9600 19.9600 - - -

595 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองหรา บ�านบางบ�า ม.6 ต.นบปริง
อ.เมืองพังงา จ.พังงา ความยาว 200 เมตร

พังงา 12.0000 12.0000 - - - -

596 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.7 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ความยาว 350 เมตร

พิจิตร 28.0000 14.0000 14.0000 - - -

597 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยโซ, บ�านต,างแคน ม.9 ต.บ�านโคก
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู ความยาว 350 เมตร

หนองบัวลําภู 19.6000 19.6000 - - - -

598 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.8 เทศบาลตําบลวังชิ้น อ.วังชิ้น
จ.แพร, ความยาว 500 เมตร

แพร, 28.0000 14.0000 14.0000 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

599 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางสะพาน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
(ระยะที่ 4) ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 
ความยาว 500 เมตร

ประจวบคีรีขันธ 40.0000 20.0000 20.0000 - - -

600 เขื่อนปYองกันตลิ่งลําเซบาย ม.5 บ�านหนองคูน�อย ต.น้ําคํา อ.ไทยเจริญ
จ.ยโสธร ความยาว 250 เมตร

ยโสธร 20.0000 20.0000 - - - -

601 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี บ�านไร,ตีนน้ํา ม.2 ต.ต�นมะม,วง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ความยาว 250 เมตร

เพชรบุรี 18.0000 18.0000 - - - -

602 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสองพี่น�อง บริเวณวัดดงตาล ม.1
ต.บางพลับ อ.สองพี่น�อง จ.สุพรรณบุรี ความยาว 150 เมตร

สุพรรณบุรี 12.0000 12.0000 - - - -

603 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ความยาว 398 เมตร

เพชรบุรี 23.2000 23.2000 - - - -

604 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านท,ากอม,วง ม.3 ต.หนองปลาสวาย
อ.บ�านโฮ,ง จ.ลําพูน ความยาว 300 เมตร

ลําพูน 19.2000 19.2000 - - - -

605 เขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน และถนน คสล.
บริเวณคลองเจkกกkวย ม.4 ต.ห�วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ความยาว 500 เมตร

นครปฐม 12.0000 12.0000 - - - -

606 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยยาง บ�านหนองขานาง ม.5 ต.ท,าคอย
อ.ท,ายาง จ.เพชรบุรี ความยาว 500 เมตร

เพชรบุรี 12.0000 12.0000 - - - -

607 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก วัดบ�านใหม,สีมาราม ม.5 ต.ระวิง
อ.มือง จ.เพชรบูรณ  ความยาว 450 เมตร

เพชรบูรณ 32.4000 16.2000 16.2000 - - -

608 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณหน�าวัดชินวราราม ม.2
ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ความยาว 190 เมตร

ปทุมธานี 23.2000 23.2000 - - - -

609 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.8 ต,อเนื่องเขื่อนเดิม (ระยะที่ 2)
ต.ท,าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 150 เมตร

พิษณุโลก 28.8000 14.4000 14.4000 - - -

610 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 4 และ หมู, 5 ตําบลพิกุลทอง
อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี ความยาว 480 เมตร

สิงห บุรี 38.4000 19.2000 19.2000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

611 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําโดมใหญ, บ�านโนนค�อ ม.7 ต.ไร,ใต�
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร

อุบลราชธานี 16.0000 16.0000 - - - -

612 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณ ม.1 และ ม.2 ต.วังน้ําซับ
อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี ความยาว 800 เมตร

สุพรรณบุรี 64.0000 32.0000 32.0000 - - -

613 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.1,2 ต.จําปาหล,อ อ.เมือง
จ.อ,างทอง ความยาว 424 เมตร

อ,างทอง 40.7040 20.3520 20.3520 - - -

614 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสองพี่น�อง บริเวณ ม.3 บ�านเหนือ
ต.ต�นตาล อ.สองพี่น�อง จ.สุพรรณบุรี ความยาว 240 เมตร

สุพรรณบุรี 19.2000 19.2000 - - - -

615 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองตํานาน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ช,วงที่ 2)
ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง ความยาว 500 เมตร

พัทลุง 48.0000 24.0000 24.0000 - - -

616 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านโนนน�อย ม.4 บริเวณศาลาประชาคม
ต.ลุ,มลําชี อ.บ�านเขว�า จ.ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร

ชัยภูมิ 16.0000 16.0000 - - - -

617 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเสือเต�นและปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณ ม.2,3,4 และ 5 ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ความยาว 215 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 13.7600 13.7600 - - - -

618 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลาดงา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
และปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณวัดเกาะราษฎ ศรัทธาธรรม ต.ลาดงา
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 120 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 12.0000 12.0000 - - - -

619 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
(ต,อจากเขื่อนเดิม) บริเวณวัดน�อยแสงจันทร  ต.ลาดใหญ, อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม ความยาว 91 เมตร

สมุทรสงคราม 12.0000 12.0000 - - - -

620 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.12 (3 จุด) ต.โพสังโฆ
อ.ค,ายบางระจัน จ.สิงห บุรี ความยาว 170 เมตร

สิงห บุรี 13.6000 13.6000 - - - -

621 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านกุดกว�าง ม.17 ต.เมืองเก,า อ.เมือง
จ.ขอนแก,น ความยาว 300 เมตร

ขอนแก,น 27.4560 13.7280 13.7280 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

622 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านชาด ม.6 บริเวณสถานีสูบน้ํา
ด�วยไฟฟYา-ท,าวังดินดํา ต.ส�มปVอย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ความยาว 320 เมตร

ชัยภูมิ 25.6000 12.8000 12.8000 - - -

623 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองกุฎี บริเวณหน�าวัดฤาไชย ม.5 ต.กุฎี
อ.ผักไห, จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 144 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 12.0000 12.0000 - - - -

624 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปาย บริเวณสะพานข�ามลําน้ําปาย
บ�านปางหมู ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม,ฮ,องสอน ความยาว 300 เมตร

แม,ฮ,องสอน 14.4000 14.4000 - - - -

625 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย หมู,ที่ 2 ตําบลพิกุลทอง อําเภอท,าช�าง จังหวัดสิงห บุรี (1 จุด)
 ความยาว 150 เมตร

สิงห บุรี 12.0000 12.0000 - - - -

626 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํางาว บ�านหล,ายงาว ม.1 ต.หล,ายงาว
อ.เวียงแก,น จ.เชียงราย ความยาว 300 เมตร

เชียงราย 19.2000 19.2000 - - - -

627 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน บ�านทุ,งสามเกาะ ม.2
ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ความยาว 300 เมตร

ตรัง 33.6000 16.8000 16.8000 - - -

628 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณสวนสุขภาพ ชุมชนไกรฤกษ 
อ.บ�านโปVง จ.ราชบุรี ความยาว 150 เมตร

ราชบุรี 14.4000 14.4000 - - - -

629 ค,าจ�างที่ปรึกษาออกแบบเขื่อนริมแม,น้ําภายในประเทศ
ระยะที่ 5 สัญญา 1 ความยาวไม,น�อยกว,า 30,000 เมตร

36.0000 36.0000 - - - -

630 ค,าจ�างที่ปรึกษาออกแบบเขื่อนริมแม,น้ําภายในประเทศ
ระยะที่ 5 สัญญา 2 ความยาวไม,น�อยกว,า 30,000 เมตร

36.0000 36.0000 - - - -

631 ควบคุมงานก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 5 จังหวัดอุทัยธานี 32.0000 32.0000 - - - -

632 ค,าจ�างที่ปรึกษาควบคุมงานก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํา
ภายในประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวไม,น�อยกว,า 4,800 เมตร

11.5200 5.7600 5.7600 - - -

633 ค,าจ�างที่ปรึกษาควบคุมงานก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําภายในประเทศ ในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ  ขอนแก,น มหาสารคาม
และร�อยเอ็ด ความยาวไม,น�อยกว,า 2,500 เมตร

6.0480 3.0240 3.0240 - - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

634 ค,าจ�างที่ปรึกษาควบคุมงานก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําภายในประเทศ ในพื้นที่
จังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา
ความยาวไม,น�อยกว,า 1,980 เมตร

6.6400 3.3200 3.3200 - - -

635 ค,าจ�างที่ปรึกษาควบคุมงานก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําภายในประเทศ ในพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร
และเพชรบูรณ  ความยาวไม,น�อยกว,า 1,980 เมตร

6.9920 3.4960 3.4960 - - -

636 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ฝIUงตลาดท,าฬ,อ (ต,อจากโครงการเดิม)
ม.7 ต.ท,าฬ,อ อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 70 เมตร

พิจิตร 10.5000 10.5000 - - - -

637 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมคลองท,าสาร - บางปลา บริเวณหน�าวัด
เกาะแรต (ช,วงที่2) ม.8 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ความยาว 150 เมตร

นครปฐม 9.0000 9.0000 - - - -

638 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก ม.4 ต.สักหลง อ.หล,มสัก จ.เพชรบูรณ 
ความยาว 120 เมตร

เพชรบูรณ 12.0000 12.0000 - - - -

639 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี ม.1 บ�านไร,หมัน ต.ท,าเสน
อ.บ�านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 200 เมตร

เพชรบุรี 11.0000 11.0000 - - - -

640 เขื่อนปYองกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน  ริมแม,น้ําปVาสัก
บริเวณบ�านพักเจ�าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ความยาว 68 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 8.7000 8.7000 - - - -

641 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณโรงเจฮะซุ,นตั้ว ต.แม,กลอง
อ.เมือง จ.สมุทสงคราม ความยาว 39 เมตร

สมุทรสงคราม 4.7000 4.7000 - - - -

642 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางปVาผี บ�านสระอ�อ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง
จ.นครปฐม ความยาว 185 เมตร

นครปฐม 6.0000 6.0000 - - - -

643 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแสนแสบ
บริเวณที่ว,าการอําเภอบางน้ําเปรี้ยว (ช,วงที่2) ต.บางน้ําเปรี้ยว 
อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 37 เมตร

ฉะเชิงเทรา 6.0000 6.0000 - - - -
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644 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าลาด บริเวณด�านหลังโรงเรียนวัดพงษาราม
ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 50 เมตร

ฉะเชิงเทรา 6.0000 6.0000 - - - -

645 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านเมืองจัง ม.2,ม.5 และ ม.10
ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น,าน ความยาว 83 เมตร

น,าน 5.0000 5.0000 - - - -

646 ค,าจ�างที่ปรึกษาเจาะสํารวจชั้นดิน 360 หลุม 8.0000 8.0000 - - - -
647 ค,าสํารวจออกแบบ ควบคุมงานและบํารุงรักษา 88.0000 88.0000 - - - -
648 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านโนนเชือก ม.3 บริเวณโรงเรียน

บ�านโนนเชือก-วัดโนนเชือก ต.ส�มปVอย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ความยาว 250 เมตร

ชัยภูมิ 19.8450 3.969 15.876 - - -

649 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล. ริมแม,น้ํานครชัยศรี ม.1,3,5 ต.วัดละมุด
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ความยาว 650 เมตร

นครปฐม 55.8703 11.1741 22.3481 22.3481 - -

650 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
วัดสลักเหนือ ต.บ�านใหม, อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว 168 เมตร

นนทบุรี 61.7400 12.348 24.696 24.696 - -

651 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านท,าเรือ ม.7 (ระยะที่ 2) ต.ท,าม,วง
อ.สตึก จ.บุรีรัมย  ความยาว 750 เมตร

บุรีรัมย 52.9200 10.584 21.168 21.168 - -

652 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล ม.7 ต.บ�านคลัง อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 500 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 54.6840 10.9368 21.8736 21.8736 - -

653 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย บริเวณท,าดินแดง ม.2 ต.ท,าดินแดง
อ.ผักไห, จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 430 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 36.1620 7.2324 14.4648 14.4648 - -

654 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี ท,าวังมล ม.1 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม ความยาว 430 เมตร

มหาสารคาม 31.7520 6.3504 12.7008 12.7008 - -

655 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าคา พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ม.1 ต.ท,าคา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม ความยาว 330 เมตร

สมุทรสงคราม 29.1060 5.8212 11.6424 11.6424 - -

656 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน ม.2, ม.3 ต.บางยาง อ.กระทุ,มแบน
จ.สมุทรสาคร ความยาว 285 เมตร

สมุทรสาคร 45.2465 9.0493 18.0986 18.0986 - -
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657 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก ม.1 ต.ท,าช�าง อ.เสาไห� จ.สระบุรี
ความยาว 300 เมตร

สระบุรี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

658 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณ ม.1 ต.วังน้ําซับ อ.ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบุรี ความยาว 700 เมตร

สุพรรณบุรี 55.5660 11.1132 22.2264 22.2264 - -

659 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล ม.15 บ�านโคกกลาง
เทศบาลตําบลทุ,งศรีชุมพล (ตอน 2) อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร 
ความยาว 600 เมตร

สุรินทร 47.6280 9.5256 19.0512 19.0512 - -

660 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บริเวณ ม.1 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร  ความยาว 660 เมตร

สุรินทร 52.9200 10.584 21.168 21.168 - -

661 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณหน�าชุมชนย,อยที่ 1
และที่ 2 (หมู,บ�านน้ําวน) เขตเทศบาลตําบลปVาโมก อ.ปาโมก
จ.อ,างทอง ความยาว 700 เมตร

อ,างทอง 74.0880 14.8176 29.6352 29.6352 - -

662 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสะแกกรัง (หน�าวัดชุมทรัพย ) ม.1
ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 800 เมตร

อุทัยธานี 107.8000 21.56 43.12 43.12 - -

663 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บ�านบางมะฝVอ ม.1 และ ม.2
ต.บางมะฝVอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค  ความยาว 300 เมตร

นครสวรรค 26.4600 5.292 21.168 - - -

664 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ระยะที่1) บ�านท,าแกทอง ม.22
ต.ลุ,มลําชี อ.บ�านเขว�า จ.ชัยภูมิ ความยาว 600 เมตร

ชัยภูมิ 47.6280 9.5256 19.0512 19.0512 - -

665 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.ริมคลองแควอ�อม บริเวณหน�าวัดเหมืองใหม,
ต.เหมืองใหม, อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 320 เมตร

สมุทรสงคราม 31.0465 6.2093 12.4186 12.4186 - -

666 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง เริ่มจากสะพานท,าเสา
ถึงหลังโรงงานราชาชูรส ม.16 ต.ท,าผา อ.บ�านโปVง จ.ราชบุรี
ความยาว 1,150 เมตร

ราชบุรี 104.9580 20.9916 41.9832 41.9832 - -

667 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองหงาว ระยะที่ 2 (ทั้ง 2 ฝIUง)
เทศบาลตําบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ความยาว 900 เมตร

ระนอง 65.2680 13.0536 26.1072 26.1072 - -
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668 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี ม.2 ต.ท,าเสน อ.บ�านลาด
จ.เพชรบุรี ความยาว 735 เมตร

เพชรบุรี 33.1190 6.6238 13.2476 13.2476 - -

669 ปรับปรุงเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
(ทดแทนบริเวณที่ชํารุดเสียหายตั้งแต,หน�าพิพิธภัณฑ  หล,มศักดิ์
ถึงสะพานท,ากกโพธิ์) ต.หล,มสัก อ.หล,มสัก จ.เพชรบูรณ 
ความยาว 204 เมตร

เพชรบูรณ 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

670 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ปากคลองท,าฬ,อ ม.2 ต.ท,าฬ,อ
อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 200 เมตร

พิจิตร 22.9320 4.5864 18.3456 - - -

671 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองข�าวเม,า พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห ) ต.ข�าวเม,า 
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 180 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

672 งานปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณหน�าโรงพยาบาลบ�านสร�าง ต.บางกระเบา อ.บ�านสร�าง 
จ.ปราจีนบุรี ความยาว 120 เมตร

ปราจีนบุรี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

673 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากุยบุรี บริเวณวัดไร,บนอุดมพลาราม ม.2
ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ  ความยาว 700 เมตร

ประจวบคีรีขันธ 54.3313 10.8663 21.7325 21.7325 - -

674 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านท,าม,วง ม.1 ต.ท,าม,วง อ.สตึก
จ.บุรีรัมย  ความยาว 500 เมตร

บุรีรัมย 35.2800 7.056 14.112 14.112 - -

675 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
บริเวณวัดไทรม�าเหนือ ต.ไทรม�า อ.เมือง จ.นนทบุรี ความยาว 197 เมตร

นนทบุรี 44.1000 8.82 17.64 17.64 - -

676 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บริเวณบ�านสวนตาล,บ�านดอนแก�ว เทศบาลเมืองน,าน อ.
เมืองน,าน จ.น,าน ความยาว 700 เมตร

น,าน 61.7400 12.348 24.696 24.696 - -

677 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณวัดใหญ, ต.แม,กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม ความยาว 350 เมตร

สมุทรสงคราม 33.9570 6.7914 13.5828 13.5828 - -
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678 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยขะยุง บ�านอุดมเกษตร ม.3 - บ�านสนามชัย
ม.10 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ห�วยขะยุง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
ความยาว 1,000 เมตร

อุบลราชธานี 54.6840 10.9368 21.8736 21.8736 - -

679 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน (ระยะที่ 1) พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
ตั้งแต,ศาลเจ�าถึงสะพานข�ามแม,น้ําน,าน ฝIUงตรงข�ามวัดปากน้ําโพเหนือ
ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค  ความยาว 880 เมตร

นครสวรรค 103.8800 20.776 41.552 41.552 - -

680 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง (ช,วงที่ 2)
บริเวณด�านหลังโรงพยาบาลมะการักษ ถึงวัดดงสัก ม.3 - ม.4 
ต.ท,ามะกา อ.ท,ามะกา จ.กาญจนบุรี ความยาว 700 เมตร

กาญจนบุรี 52.9200 10.584 21.168 21.168 - -

681 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมฝIUงลําน้ําปาว พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ระยะที่ 1)
บริเวณจากสะพาน ค.ส.ล.หน�าวัดใต�โพธิ์ค้ําไปทางทิศใต�ฝIUงขวา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ  ความยาว 940 เมตร

กาฬสินธุ 70.2248 14.045 28.0899 28.0899 - -

682 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านโนนเปลือย ม.16 บริเวณท,ากกโดน
ต.ตลาดแร�ง อ.บ�านเขว�า จ.ชัยภูมิ ความยาว 260 เมตร

ชัยภูมิ 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

683 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าตะเภา ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร
ความยาว 250 เมตร

ชุมพร 28.6650 5.733 11.466 11.466 - -

684 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก บ�านท,าบันได ม.1 ต.เวียงเหนือ
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ความยาว 420 เมตร

เชียงราย 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

685 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองปาง และปรับปรุงภูมิทัศน 
ถ้ําวังพระยาพิชัยสงคราม ม.4 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
ความยาว 600 เมตร

ตรัง 46.7019 9.3404 37.3615 - - -

686 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองห�วยแร�ง หน�าวัดบางปรือ ม.8 ต.ห�วยแร�ง
อ.เมือง จ.ตราด ความยาว 200 เมตร

ตราด 22.0500 4.41 17.64 - - -
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687 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปะเหลียน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
ในเขตเทศบาลตําบลย,านตาขาว ม.1 ต.ย,านตาขาว 
เชื่อมต,อเขตเทศบาลตําบลควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ อ.ย,านตาขาว 
จ.ตรัง ความยาว 390 เมตร

ตรัง 52.9200 10.584 21.168 21.168 - -

688 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองท,าผา-บางแก�ว (ระยะที่ 3)
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม ความยาว 740 เมตร

นครปฐม 21.1680 4.2336 16.9344 - - -

689 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง บริเวณฝIUงศาลเจ�าพ,อ
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.7 ต.บ�านสร�าง อ.บ�านสร�าง จ.ปราจีนบุรี
ความยาว 510 เมตร

ปราจีนบุรี 65.2680 13.0536 26.1072 26.1072 - -

690 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล ม.5 และ ม.6 ต.บ�านคลัง อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา ความยาว 700 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 68.7960 13.7592 27.5184 27.5184 - -

691 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.3 ต.ท,าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ความยาว 500 เมตร

พิษณุโลก 61.7400 12.348 24.696 24.696 - -

692 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยหนองจอก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดหนองจอก ม.6 ต.หนองจอก อ.ท,ายาง จ.เพชรบุรี
ความยาว 250 เมตร

เพชรบุรี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

693 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ, จากหมู,บ�านภักดี
ถึงหมู,บ�านสิงห เทา (ฝIUงขวา) ต.กะทู� อ.กะทู� จ.ภูเก็ต
ความยาว 700 เมตร

ภูเก็ต 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

694 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปาย ม.1 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) บ�านปางหมู
อ.เมือง จ.แม,ฮ,องสอน ความยาว 1,000 เมตร

แม,ฮ,องสอน 44.1000 8.82 17.64 17.64 - -

695 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บริเวณวัดอรุณโรจน 
และโรงเรียนบ�านอาจญา ม.5 บ�านอาจญา ต.น้ําเขียว อ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร  ความยาว 600 เมตร

สุรินทร 47.6280 9.5256 19.0512 19.0512 - -

696 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.4 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ  ความยาว 450 เมตร

อุตรดิตถ 28.2240 5.6448 11.2896 11.2896 - -
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697 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านทัน ม.5 ต.ธาตุน�อย อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร

อุบลราชธานี 42.3360 8.4672 16.9344 16.9344 - -

698 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง บ�านคุยโพธิ์ ม.6 ต.บึงเนียม อ.เมือง
จ.ขอนแก,น ความยาว 900 เมตร

ขอนแก,น 63.5040 12.7008 25.4016 25.4016 - -

699 เขื่อนปYองกันตลิ่งคสล.พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน เลียบคลองเจดีย บูชา
ม.3,9 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ความยาว 1,000 เมตร

นครปฐม 54.6840 10.9368 21.8736 21.8736 - -

700 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพญากําพุช ม.2 ต.โปVงน้ําร�อน อ.โปVงน้ําร�อน
จ.จันทบุรี ความยาว 250 เมตร

จันทบุรี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

701 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองวัดบึงตาหอม ต.ดอนเกาะกา
อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 215 เมตร

ฉะเชิงเทรา 23.0643 4.6129 18.4514 - - -

702 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ความยาว 270 เมตร

ชัยนาท 28.5768 5.7154 11.4307 11.4307 - -

703 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ระยะที่ 2) บ�านท,าแก ม.2 ต.ลุ,มลําชี
อ.บ�านเขว�า จ.ชัยภูมิ ความยาว 520 เมตร

ชัยภูมิ 41.2775 8.2555 16.511 16.511 - -

704 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําพรม (เพิ่มเติม) บ�านไร, ม.7 บ�านท,าขาม ม.8 และบ�านท,าเดื่อ ม.9 
ต.บ�านยาง อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ
ความยาว 1,000 เมตร

ชัยภูมิ 100.7930 20.1586 40.3172 40.3172 - -

705 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตรัง ถนนสายโรงช�าง (ช,วงสะพานท,าประดู,)
ม.4 ต.นาวง อ.ห�วยยอด จ.ตรัง ความยาว 800 เมตร

ตรัง 57.3300 11.466 22.932 22.932 - -

706 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
บริเวณท,าน้ําหน�าวัดบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
ความยาว 103 เมตร

นครปฐม 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

707 เขื่อนปYองกันตลิ่งพังริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.2,6 ต.นครสวรรค  อ.เมือง
จ.นครสวรรค  ความยาว 600 เมตร

นครสวรรค 54.6840 10.9368 21.8736 21.8736 - -

708 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บริเวณปากมูลน�อย (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ�านท,ากกแห, ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร

อุบลราชธานี 70.5600 14.112 28.224 28.224 - -
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709 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณหน�าวัดโบสถ  ม.1
ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ความยาว 300 เมตร

ปทุมธานี 39.6900 7.938 15.876 15.876 - -

710 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม ระยะ 3)
บริเวณ ม.1, 2 ต.บ�านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ความยาว 314 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 33.2338 6.6468 13.2935 13.2935 - -

711 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอิง บริเวณโรงเรียนบ�านเวียงลอ ต.ลอ
อ.จุน จ.พะเยา ความยาว 500 เมตร

พะเยา 30.8700 6.174 12.348 12.348 - -

712 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพังงา บ�านบางท�อน ม.7 ต.นบปริง
(ช,วงที่ 3) อ.เมืองพังงา จ.พังงา ความยาว 400 เมตร

พังงา 28.2240 5.6448 11.2896 11.2896 - -

713 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองควนกรวด พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
ต.ปรางหมู, อ.เมือง จ.พัทลุง ความยาว 300 เมตร

พัทลุง 31.7520 6.3504 12.7008 12.7008 - -

714 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บริเวณ ม.10 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร  ความยาว 660 เมตร

สุรินทร 52.9200 10.584 21.168 21.168 - -

715 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.2, ม.5 ต.บ�านปง อ.สูงเม,น จ.แพร,
ความยาว 550 เมตร

แพร, 48.5100 9.702 19.404 19.404 - -

716 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําทวนฝIUงขวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
ความยาว 650 เมตร

ยโสธร 57.3300 11.466 22.932 22.932 - -

717 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านขว�างใหญ, ม.8 ต.มะบ�า
อ.ทุ,งเขาหลวง จ.ร�อยเอ็ด ความยาว 500 เมตร

ร�อยเอ็ด 39.6900 7.938 15.876 15.876 - -

718 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านดงเจริญ ม.10 เชื่อมบ�านดงเหนือ
ม.8 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล,อง จ.ลําพูน ความยาว 600 เมตร

ลําพูน 31.7520 6.3504 12.7008 12.7008 - -

719 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านหนองวัวแดง ม.4 ต.นายาง
อ.สบปราบ จ.ลําปาง (จุดที่ 1) ความยาว 900 เมตร

ลําปาง 40.5720 8.1144 16.2288 16.2288 - -

720 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยชม บ�านเทียน ม.5 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
ความยาว 1,000 เมตร

เลย 52.9200 10.584 21.168 21.168 - -

721 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม บ�านท,าสาวเอ� ม.15 ต.หนองบัวสิม
อ.คําตากล�า จ.สกลนคร ความยาว 1,000 เมตร

สกลนคร 70.5600 14.112 28.224 28.224 - -
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722 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บ�านนารังนกใต� ม.6 ต.แม,ทอม
อ.บางกล่ํา จ.สงขลา ความยาว 600 เมตร

สงขลา 54.6840 10.9368 21.8736 21.8736 - -

723 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดโพธิ์งาม ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ความยาว 223 เมตร

สมุทรสงคราม 23.6024 4.7205 18.8819 - - -

724 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดเทพรัตนาราม ม.1 ต.สวนส�ม
อ.บ�านแพ�ว จ.สมุทรสาคร ความยาว 190 เมตร

สมุทรสาคร 23.9900 4.798 19.192 - - -

725 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณวัดชุ�ง (ระยะที่ 2) ต.เมืองเก,า
อ.เสาไห� จ.สระบุรี ความยาว 450 เมตร

สระบุรี 27.7830 5.5566 11.1132 11.1132 - -

726 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.1 ,ม.5 ต.โรงช�าง อ.พรหมบุรี
จ.สิงห บุรี ความยาว 300 เมตร

สิงห บุรี 34.3980 6.8796 13.7592 13.7592 - -

727 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
ความยาว 330 เมตร

สุโขทัย 25.6220 5.1244 20.4976 - - -

728 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดรอเจริญ (ระยะที่ 2)
ต.บางปลาม�า อ.บางปลาม�า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 370 เมตร

สุพรรณบุรี 29.5960 5.9192 11.8384 11.8384 - -

729 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.2 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ,างทอง ความยาว 210 เมตร

อ,างทอง 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

730 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.6 บ�านเกาะสวรรค 
ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 650 เมตร

อุทัยธานี 68.7960 13.7592 27.5184 27.5184 - -

731 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน (กลุ,มต�นมะเดื่อ) ม.8 ต.ฆะมัง
อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 300 เมตร

พิจิตร 34.3980 6.8796 13.7592 13.7592 - -

732 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.1 บ�านบางบ�า ต.ชุมแสงสงคราม
อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ความยาว 500 เมตร

พิษณุโลก 54.6840 10.9368 21.8736 21.8736 - -

733 เขื่อนเปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านท,างาม ม.14 ต.หัวขวาง
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ความยาว 400 เมตร

มหาสารคาม 37.0440 7.4088 14.8176 14.8176 - -
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734 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากระบี่ บริเวณสะพานถนนหน�าพลับพลา
ถึงสะพานหินขวาง ณ บ�านตลาดเก,า ต.กระบี่ใหญ, อ.เมือง จ.กระบี่
(ระยะที่ 2) ความยาว 800 เมตร

กระบี่ 70.5600 14.112 28.224 28.224 - -

735 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านเกาะฝYาย ม.4 ต.ยางสูง
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ความยาว 600 เมตร

กําแพงเพชร 31.7520 6.3504 12.7008 12.7008 - -

736 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท ความยาว 600 เมตร

ชัยนาท 70.5600 14.112 28.224 28.224 - -

737 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านปากคันฉู ม.14 ต.ลุ,มลําชี
อ.บ�านเขว�า จ.ชัยภูมิ ความยาว 210 เมตร

ชัยภูมิ 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

738 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าตะเภา เทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง
จ.ชุมพร ความยาว 500 เมตร

ชุมพร 54.6840 10.9368 21.8736 21.8736 - -

739 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก บ�านสันต�นแหน ม.12 ต.เวียงเหนือ
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ความยาว 400 เมตร

เชียงราย 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

740 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองห�วยสอ บ�านห�วยสอ ม.4 ต.โพรงจระเข�
อ.ย,านตาขาว จ.ตรัง ความยาว 600 เมตร

ตรัง 52.9200 10.584 21.168 21.168 - -

741 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําจักราช บริเวณบ�านประตูชัย ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา ความยาว 370 เมตร

นครราชสีมา 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

742 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม บ�านไชยบุรี ม.1 ต.ไชยบุรี
อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 255 เมตร

นครพนม 20.2419 4.0484 16.1935 - - -

743 เขื่อนปYองกันตลิ่งพัง ม.1 ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช
ความยาว 400 เมตร

นครศรีธรรมราช 24.6960 4.9392 19.7568 - - -

744 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.1 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 
ความยาว 300 เมตร

นครสวรรค 26.4600 5.292 21.168 - - -

745 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านบุปผาราม ม.9 ต.ฝายแก�ว
อ.ภูเพียง จ.น,าน ความยาว 600 เมตร

น,าน 54.6840 10.9368 21.8736 21.8736 - -
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746 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณหน�าวัดชินวราราม (ระยะที่ 2) ม.2 ต.บางขะแยง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี ความยาว 95 เมตร

ปทุมธานี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

747 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางสะพาน ม.8 ต.แม,รําพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ  ความยาว 550 เมตร

ประจวบคีรีขันธ 43.8353 8.7671 17.5341 17.5341 - -

748 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง บริเวณฝIUงศาลเจ�าแม,ทับทิม
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.4 ต.บ�านสร�าง อ.บ�านสร�าง จ.ปราจีนบุรี
ความยาว 500 เมตร

ปราจีนบุรี 63.5040 12.7008 25.4016 25.4016 - -

749 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณวัดท,าผา
และอาคารศูนย การประชุมอําเภอบ�านโปVง หมู, 1 ต.ท,าผา อ.บ�านโปVง
จ.ราชบุรี ความยาว 215 เมตร

ราชบุรี 19.0512 3.8103 15.2409 - - -

750 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําเสียว บ�านสงยาง ม.5, 11 ต.กุง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ ความยาว 630 เมตร

ศรีสะเกษ 57.3300 11.466 22.932 22.932 - -

751 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
และท,าเทียบเรือ บริเวณวัดบางพรม ม.5 ต.บางช�าง อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร

สมุทรสงคราม 22.3145 4.4629 17.8516 - - -

752 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณชุมชนบ�านพันธุวงษ 
ต.บ�านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2) ความยาว 585 เมตร

สมุทรสาคร 102.9000 20.58 41.16 41.16 - -

753 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยชม บ�านห�วยเปYา ม.4 ต.ปากชม อ.ปากชม
จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร

เลย 55.5660 11.1132 22.2264 22.2264 - -

754 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.2 บ�านมอญ และ ม.1
บ�านชีปะขาว ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห บุรี ความยาว 200 เมตร

สิงห บุรี 22.9320 4.5864 18.3456 - - -

755 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน ม.3 ต.วังน้ําซับ อ.ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบุรี ความยาว 700 เมตร

สุพรรณบุรี 55.5660 11.1132 22.2264 22.2264 - -

756 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพุมดวง บริเวณวัดสุวรรณโกฎิ ม.2 ต.โรงช�าง
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร ธานี ความยาว 210 เมตร

สุราษฎร ธานี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -
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757 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล ม.1 บ�านโพนครก ต.โพนครก
อ.ท,าตูม จ.สุรินทร  ความยาว 320 เมตร

สุรินทร 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

758 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําพอง (ระยะที่ 1) บริเวณบ�านโนนสําราญ
ม.8 และบ�านสมสนุก ม.14 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
ความยาว 330 เมตร

หนองบัวลําภู 22.0500 4.41 17.64 - - -

759 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.3 (ใต�วัดสามประชุม) ต.บางระกํา
อ.โพธิ์ทอง จ.อ,างทอง ความยาว 500 เมตร

อ,างทอง 44.1000 8.82 17.64 17.64 - -

760 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยละโอง ระยะที่ 3 บ�านนาวัด ต.นาวัง อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ ความยาว 350 เมตร

อํานาจเจริญ 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

761 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.3 บ�านสะพานหิน
ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 175 เมตร

อุทัยธานี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

762 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล บ�านหนองกินเพล ม.3,8
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
ความยาว 1,000 เมตร

อุบลราชธานี 70.5600 14.112 28.224 28.224 - -

763 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง ม.7 ต.วังขนาย อ.ท,าม,วง
จ.กาญจนบุรี ความยาว 350 เมตร

กาญจนบุรี 27.7830 5.5566 11.1132 11.1132 - -

764 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง บ�านบึงสวางค  ม.5 ต.บึงเนียม อ.เมือง
จ.ขอนแก,น (ช,วงที่ 2) ความยาว 350 เมตร

ขอนแก,น 22.7115 4.5423 18.1692 - - -

765 เขื่อนปYองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน ริมคลองวัดประชา
และบริเวณคุ�งตาทัด ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ความยาว 430 เมตร

สมุทรสงคราม 33.5160 6.7032 13.4064 13.4064 - -

766 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองดาวเรือง ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง
จ.จันทบุรี ความยาว 1,150 เมตร

จันทบุรี 56.0070 11.2014 22.4028 22.4028 - -

767 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณศาลเจ�าพ,อหลักเมืองบางคล�า ต.บางคล�า อ.บางคล�า
จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 77 เมตร

ฉะเชิงเทรา 18.5220 3.7044 14.8176 - - -
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768 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.1 ต.คุ�งสําเภา อ.มโนรมย 
จ.ชัยนาท ความยาว 330 เมตร

ชัยนาท 37.8378 7.5676 15.1351 15.1351 - -

769 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําคํา (ทั้ง 2 ฝIUง) ม.1, 2, 9, 11 ต.ปVาสัก
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,250 เมตร

เชียงราย 44.1000 8.82 17.64 17.64 - -

770 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตรัง ม.1 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.บางดี
(บริเวณวัดบางดี) อ.ห�วยยอด จ.ตรัง ความยาว 500 เมตร

ตรัง 44.1000 8.82 17.64 17.64 - -

771 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านปVายางเหนือ ม.2 ต.ย,านรี อ.สามเงา
จ.ตาก ความยาว 500 เมตร

จตาก 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

772 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) บ�านวังปริง
ต.ท,าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ความยาว 450 เมตร

ตรัง 39.6900 7.938 15.876 15.876 - -

773 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.ริมคลองพระยากงฝIUงเหนือ
ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ความยาว 450 เมตร

นครปฐม 19.4040 3.8808 15.5232 - - -

774 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม บ�านตาลปากน้ํา ม.2 ต.ไชยบุรี
อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 350 เมตร

นครพนม 30.8700 6.174 12.348 12.348 - -

775 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ํามาศ ม.12 ต.ประสุข อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา ความยาว 1,000 เมตร

นครราชสีมา 70.5600 14.112 28.224 28.224 - -

776 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.5,6,7 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
ต.ย,านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค  ความยาว 500 เมตร

นครสวรรค 44.1000 8.82 17.64 17.64 - -

777 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านน้ําลัด ต.นาปIง อ.ภูเพียง จ.น,าน
ความยาว 715 เมตร

น,าน 36.1620 7.2324 14.4648 14.4648 - -

778 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอ�อม พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดขวัญเมือง ม.8 ต.บางกร,าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
ความยาว 160 เมตร

นนทบุรี 29.1060 5.8212 11.6424 11.6424 - -

779 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี บริเวณวัดโพธิ์ทอง ม.4
ต.บ�านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ความยาว 250 เมตร

ปราจีนบุรี 26.4600 5.292 21.168 - - -

780 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี บ�านท,าหลวง ม.5 ต.ท,าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความยาว 230 เมตร

จันทบุรี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -
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781 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเหล บ�านในเหล และบ�านเล็ดตอก ม.2
กับ ม.3 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา ความยาว 1,000 เมตร

พังงา 28.6650 5.733 11.466 11.466 - -

782 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.2 บ�านท,าช�าง ต.เนินมะกอก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 175 เมตร

พิจิตร 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

783 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
ม.5 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 500 เมตร

พิษณุโลก 61.7400 12.348 24.696 24.696 - -

784 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี ม.3 บ�านท,ากระเทียม ต.ท,ายาง
อ.ท,ายาง จ.เพชรบุรี ความยาว 550 เมตร

เพชรบุรี 31.7520 6.3504 12.7008 12.7008 - -

785 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง ม.1 ต.นครชุมน  อ.บ�านโปVง
จ.ราชบุรี ความยาว 290 เมตร

ราชบุรี 30.6495 6.1299 12.2598 12.2598 - -

786 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําทวนฝIUงซ�าย ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
ความยาว 500 เมตร

ยโสธร 44.1000 8.82 17.64 17.64 - -

787 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านวังผาง ม.4 ต.วังผาง
อ.เวียงหนองล,อง จ.ลําพูน ความยาว 400 เมตร

ลําพูน 21.1680 4.2336 16.9344 - - -

788 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําคาน บ�านท,าลี่ ต.ท,าลี่ อ.ท,าลี่ จ.เลย
ความยาว 500 เมตร

เลย 22.0500 4.41 17.64 - - -

789 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บริเวณ ม.7 (ต,อเนื่อง) ต.ทุ,งลาน
อ.คลองหอยโข,ง จ.สงขลา ความยาว 540 เมตร

สงขลา 41.1013 8.2203 16.4405 16.4405 - -

790 เขื่อนปYองกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน ห�วยเดียก 
บ�านกกกอก ม.12, บ�านพังเม็ก ม.4, บ�านทับสอ ม.2, บ�านงิ้วด,อน 
ม.1 อ.เมือง จ.สกลนคร ความยาว 500 เมตร

สกลนคร 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

791 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดบางกล�วย ม.4 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ความยาว 300 เมตร

สมุทรสงคราม 30.4818 6.0964 12.1927 12.1927 - -

792 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณวัดแก,งคอย (ระยะ 4)
อ.แก,งคอย จ.สระบุรี ความยาว 800 เมตร

สระบุรี 49.3920 9.8784 19.7568 19.7568 - -
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793 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.4 บ�านบางขุด ต.ประศุก
อ.อินทร บุรี จ.สิงห บุรี ความยาว 500 เมตร

สิงห บุรี 57.3300 11.466 22.932 22.932 - -

794 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดบางซอ ต.บางตะเคียน
อ.สองพี่น�อง จ.สุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร

สุพรรณบุรี 39.6900 7.938 15.876 15.876 - -

795 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล เชิงสะพานมิตรภาพ บ�านปริง ต.บะ
อ.ท,าตูม - บ�านยางขามเฒ,า ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร 
ความยาว 670 เมตร

สุรินทร 52.9200 10.584 21.168 21.168 - -

796 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย แนวเขื่อนเทศบาลเดิม ม.3 ต.อ,างแก�ว
อ.โพธิ์ทอง จ.อ,างทอง ความยาว 300 เมตร

อ,างทอง 26.4600 5.292 21.168 - - -

797 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 
ความยาว 300 เมตร

อุตรดิตถ 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

798 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บ�านเกาะหมู ม.1 ต.ท,ามะเขือ
อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ความยาว 400 เมตร

กําแพงเพชร 21.1680 4.2336 16.9344 - - -

799 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง บ�านห�วยซัน ม.4 ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก,น (ช,วงที่ 1) ความยาว 400 เมตร

ขอนแก,น 28.2240 5.6448 11.2896 11.2896 - -

800 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําหลังสวน (ระยะที่ 2) ซอย 7 ถนนหลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร ความยาว 600 เมตร

ชุมพร 55.5660 11.1132 22.2264 22.2264 - -

801 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก พื้นที่โบราณสถานถ้ําพระ
และพื้นที่ใกล�เคียงสํานักงานเทศบาลตําบลแม,ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
ความยาว 1,000 เมตร

เชียงราย 35.2800 7.056 14.112 14.112 - -

802 เขื่อนปYองกันตลิ่งเลียบคลองเจดีย บูชา ซอยเทศบาล 11/2 ม.1
(เชื่อมต,ออบต.ศรีษะทอง) ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
ความยาว 750 เมตร

นครปฐม 18.6984 3.7397 14.9587 - - -

803 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแควน�อย (ช,วงที่ 1) ม.2 ต.หนองหญ�า
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ความยาว 800 เมตร

กาญจนบุรี 63.5040 12.7008 25.4016 25.4016 - -

804 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.5 ต.โคกหม�อ อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค  ความยาว 400 เมตร

นครสวรรค 35.2800 7.056 14.112 14.112 - -
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805 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี ม.2 - ม.3 ต.ท,าเสน อ.บ�านลาด
จ.เพชรบุรี ความยาว 415 เมตร

เพชรบุรี 18.6984 3.7397 14.9587 - - -

806 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหน�าวัดตําหนัก ม.1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ความยาว 209 เมตร

ปทุมธานี 28.2240 5.6448 11.2896 11.2896 - -

807 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี ม.9 บ�านท,าไม�รวก ต.ท,าไม�รวก
อ.ท,ายาง จ.เพชรบุรี ความยาว 300 เมตร

เพชรบุรี 23.8140 4.7628 19.0512 - - -

808 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดโบสถ  ม.5 ต.บางกุ�ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ความยาว 200 เมตร

สมุทรสงคราม 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

809 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.3-4 (หน�าวัดท,าเกย) ต.ปVากุมเกาะ
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ความยาว 600 เมตร

สุโขทัย 47.6280 9.5256 19.0512 19.0512 - -

810 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน บริเวณวัดโลกาทิพยาราม
ต.บ�านกร,าง อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี ความยาว 230 เมตร

สุพรรณบุรี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

811 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําฮี้ บ�านปVงไฮ ม.1 ต.ปVงไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ความยาว 300 เมตร

บึงกาฬ 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

812 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย ม.7 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ความยาว 400 เมตร

ชัยนาท 31.7520 6.3504 12.7008 12.7008 - -

813 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน พื้นที่ชุมชนวัดวิสุทธาราม ม.4
ต.บางกระเจ�า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 530 เมตร

สมุทรสาคร 70.5600 14.112 28.224 28.224 - -

814 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยทับทัน บ�านโนนสาวสวย ม.5 ,ม.11
ต.บึงบูรพ  อ.บึงบูรพ  จ.ศรีสะเกษ ความยาว 300 เมตร

ศรีสะเกษ 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

815 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
และท,าเทียบเรือ บริเวณวัดเกษมสรณาราม ต.อัมพวา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร

สมุทรสงคราม 21.1680 4.2336 16.9344 - - -

816 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย บริเวณ ม.4 ถึง ม.3 บ�านท,าระบาด
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 500 เมตร

ชัยนาท 39.6900 7.938 15.876 15.876 - -
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817 เขื่อนปYองกันตลิ่ง เทศบาลหนองชาก ต.หนองชาก อ.บ�านบึง จ.ชลบุรี
ความยาว 500 เมตร

ชลบุรี 22.0500 4.41 17.64 - - -

818 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง บริเวณวัดท,ากระทุ,ม ม.1
ต.แสนตอ อ.ท,ามะกา จ.กาญจนบุรี ความยาว 350 เมตร

กาญจนบุรี 27.7830 5.5566 11.1132 11.1132 - -

819 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านปากบุ,ง ม.1 ต.พระธาตุ
อ.เชียงขวัญ จ.ร�อยเอ็ด ความยาว 600 เมตร

ร�อยเอ็ด 47.6280 9.5256 19.0512 19.0512 - -

820 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพระสทึง บริเวณตลาดสดเขาฉกรรจ 
อ.เขาฉกรรจ  จ.สระแก�ว ความยาว 600 เมตร

สระแก�ว 31.4380 6.2876 12.5752 12.5752 - -

821 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ระยะที่ 2) บ�านท,าเยี่ยม ม.6 ต.ลําชี
อ.ฆ�องชัย จ.กาฬสินธุ  ความยาว 170 เมตร

กาฬสินธุ 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

822 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณ ม.2 ต.บางหลวง
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 330 เมตร

ชัยนาท 36.9558 7.3912 14.7823 14.7823 - -

823 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํางาว (ทั้ง 2 ฝIUง) ต.หล,ายงาว, ต.ม,วงยาย
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร

เชียงราย 39.6900 7.938 15.876 15.876 - -

824 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.1 บ�านหน�าพระธาตุ ต.ในเมือง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ  ความยาว 400 เมตร

อุตรดิตถ 29.4588 5.8918 11.7835 11.7835 - -

825 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ม.6 เทศบาลตําบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค  ความยาว 600 เมตร

นครสวรรค 51.1560 10.2312 20.4624 20.4624 - -

826 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณวัดศาลาแดงเหนือ ม.2
ต.เชียงรากน�อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ความยาว 124 เมตร

ปทุมธานี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

827 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านตึ๊ด ม.10 ต.พระพุทธบาท
อ.เชียงกลาง จ.น,าน ความยาว 350 เมตร

น,าน 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

828 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา  พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณหน�าวัดเจดีย ทอง ม.1 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ความยาว 101 เมตร

ปทุมธานี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

829 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี ม.1 ต.ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ความยาว 300 เมตร

ปราจีนบุรี 26.4600 5.292 21.168 - - -
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830 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณ ม.3 ต.พระขาว
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 445 เมตร

พระนครศรีอยุธยา 47.2805 9.4561 18.9122 18.9122 - -

831 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.4 ต.ท,าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ความยาว 500 เมตร

พิษณุโลก 61.7400 12.348 24.696 24.696 - -

832 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแปดแก�ว หน�าวัดกลางราชครูธาราม
ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ,างทอง ความยาว 200 เมตร

อ,างทอง 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

833 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา ฝIUงทิศใต�ของทางหลวงแผ,นดิน
หมายเลข 43 เขตเทศบาลเมืองคอหงส  ต.คอหงส  อ.หาดใหญ,
จ.สงขลา ความยาว 300 เมตร

สงขลา 26.4600 5.292 21.168 - - -

834 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม บริเวณบ�านบอน ม.7 ต.ปง อ.ปง
จ.พะเยา ความยาว 500 เมตร

พะเยา 22.0500 4.41 17.64 - - -

835 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม (ระยะที่ 1) บ�านท,างาม ม.4
ต.หนองบัวสิม อ.คําตากล�า จ.สกลนคร ความยาว 500 เมตร

สกลนคร 35.2800 7.056 14.112 14.112 - -

836 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน ม.9 ต.วงฆ�อง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร

พิษณุโลก 24.6960 4.9392 19.7568 - - -

837 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต� บริเวณวัดวิหารสูง ม.3 ต.ชัยบุรี
อ.เมือง จ.พัทลุง ความยาว 175 เมตร

พัทลุง 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

838 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน บ�านสนามคลี (ฝIUงขวา) ม.8
ต.ย,านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 200 เมตร

พิจิตร 19.4040 3.8808 15.5232 - - -

839 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ, จากหมู,บ�านภักดี
ถึงหมู,บ�านสิงห เทา (ฝIUงซ�าย) ต.กะทู� อ.กะทู� จ.ภูเก็ต
ความยาว 700 เมตร

ภูเก็ต 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

840 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านเลิงใต� ม.3,12 ต.เลิงใต� อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม ความยาว 250 เมตร

มหาสารคาม 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

841 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านท,าเยี่ยม ม.10 ต.ค�อเหนือ
อ.เมือง จ.ยโสธร ความยาว 500 เมตร

ยโสธร 44.1000 8.82 17.64 17.64 - -
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842 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านโนนสมบูรณ  ม.11 ต.หน,อม
อ.อาจสามารถ จ.ร�อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร

ร�อยเอ็ด 23.8140 4.7628 19.0512 - - -

843 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดบ�านกล�วย ต.ท,าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 320 เมตร

ราชบุรี 33.8688 6.7738 13.5475 13.5475 - -

844 เขื่อนปYองกันตลิ่งลําน้ําแม,ยวม บริเวณหลังวัดสุพรรณรังษี
(ด�านใต�สะพานข�ามลําน้ํายวม) เขตเทศบาลตําบลแม,สะเรียง
อ.แม,สะเรียง จ.แม,ฮ,องสอน ความยาว 300 เมตร

แม,ฮ,องสอน 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

845 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง บ�านหนองวัวแดง ม.4 ต.นายาง
อ.สบปราบ จ.ลําปาง (จุดที่ 2) ความยาว 920 เมตร

ลําปาง 40.5720 8.1144 16.2288 16.2288 - -

846 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณวัดบ�านชุ�ง (ระยะ 2) ต.เริงราง
อ.เสาไห� จ.สระบุรี ความยาว 280 เมตร

สระบุรี 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

847 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์
บริเวณตลาดเก,าเสาวภา ต.องครักษ  อ.องครักษ  จ.นครนายก
ความยาว 175 เมตร

นครนายก 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

848 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม ม.4 บ�านปากจอกตะวันตก ต.ทุ,งแล�ง
อ.ลอง จ.แพร, ความยาว 210 เมตร

แพร, 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

849 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน บริเวณวัดใหญ,บ�านบ,อ ม.3
ต.บ�านบ,อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 300 เมตร

สมุทรสาคร 39.6900 7.938 15.876 15.876 - -

850 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก บริเวณหน�าอําเภอเสาไห� อ.เสาไห�
จ.สระบุรี ความยาว 500 เมตร

สระบุรี 30.8700 6.174 12.348 12.348 - -

851 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณ ม.1
บริเวณหน�าวัดแจ�งพรหมนคร ต.ต�นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห บุรี
ความยาว 310 เมตร

สิงห บุรี 35.6375 7.1275 14.255 14.255 - -

852 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณหน�าวัดบางปลา (เชื่อมต,อโครงการก,อสร�าง) ม.3 ต.บางปลา
อ.บางเลน จ.นครปฐม ความยาว 170 เมตร

นครปฐม 18.5220 3.7044 14.8176 - - -
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853 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม บ�านวังวน ม.3 ต.สบสาย อ.สูงเม,น
จ.แพร, ความยาว 350 เมตร

แพร, 30.8700 6.174 12.348 12.348 - -

854 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม บริเวณประปาหมู,บ�าน ม.9 ต.บ�านมาง
อ.เชียงม,วน จ.พะเยา ความยาว 300 เมตร

พะเยา 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

855 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี บ�านห�วยชัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ความยาว 400 เมตร

มหาสารคาม 31.3600 6.272 12.544 12.544 - -

856 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี ชุมชนโคกกะจะ ต.หน�าเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 346 เมตร

ปราจีนบุรี 33.8590 6.7718 13.5436 13.5436 - -

857 ค,าจ�างที่ปรึกษาออกแบบเขื่อนริมแม,น้ําภายในประเทศ ระยะที่ 6
สัญญา 1 ความยาวไม,น�อยกว,า 30,000 เมตร

45.0000 9.0000 36.0000 - - -

858 ค,าจ�างที่ปรึกษาออกแบบเขื่อนริมแม,น้ําภายในประเทศ ระยะที่ 6
สัญญา 2 ความยาวไม,น�อยกว,า 30,000 เมตร

45.0000 9.0000 36.0000 - - -

859 ค,าจ�างที่ปรึกษาออกแบบเพื่อปYองกันการพังทลายของตลิ่งริมแม,น้ําชี
ระยะที่ 2

40.0000 8.0000 32.0000 - - -

860 ค,าจ�างที่ปรึกษาควบคุมงานก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํา
ภายในประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวไม,น�อยกว,า 4,500 เมตร

14.0000 2.8000 5.6000 5.6000 - -

861 ค,าจ�างที่ปรึกษาควบคุมงานก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําภายในประเทศในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ  ขอนแก,น มหาสารคาม
และร�อยเอ็ด ความยาวไม,น�อยกว,า 2,200 เมตร

9.0000 1.8000 3.6000 3.6000 - -

862 ค,าจ�างที่ปรึกษาควบคุมงานก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํา
ภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา
ความยาวไม,น�อยกว,า 2,200 เมตร

9.0000 1.8000 3.6000 3.6000 - -

863 ค,าจ�างที่ปรึกษาควบคุมงานก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําภายในประเทศในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร
และเพชรบูรณ  ความยาวไม,น�อยกว,า 2,200 เมตร

9.0000 1.8000 3.6000 3.6000 - -
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864 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านปากคลองเกตุ หมู,ที่ 6 ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 13.0000 - 13.0000 - - -

865 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองโพงพาง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดอมรวดี หมู,ที่ 4 ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 10.5000 - 10.5000 - - -

866 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
หมู,ที่ 5 ตําบลท,าเสน อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 14.0000 - 14.0000 - - -

867 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองผีหลอก
พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดเจริญรัตนาราม หมู,ที่ 6 ตําบลแพรกหนามแดง 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 10.0000 - 10.0000 - - -

868 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางประมุง
หมู,ที่ 10 ตําบลตะเคียนเลื่อน อําเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 9.5000 - 9.5000 - - -

869 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
หมู,ที่ 5 ตําบลท,าเสน (จุดที่ 2) อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 10.5000 - 10.5000 - - -

870 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บริเวณบ�านไร, (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู,ที่ 2 ตําบลทรงธรรม 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

กําแพงเพชร 2.5000 - 2.5000 - - -

871 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําขาน
บ�านทุ,งหลุก หมู,ที่ 4 ตําบลท,าวังพร�าว อําเภอสันปVาตอง 
จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 10.0000 - 10.0000 - - -

872 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู,ที่ 2 ตําบลบางมะฝVอ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

873 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล
บ�านชัยมงคล ตําบลนิคม อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

บุรีรัมย 90.0000 - - 18.0000 36.0000 36.0000

874 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน (มะเดื่อ 2)
บ�านสามขา หมู,ที่ 8 ตําบลฆะมัง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 39.0000 - - 7.8000 15.6000 15.6000

875 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
หมู,ที่ 3 ,หมู,ที่ 6 ตําบลท,าเสน อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 37.2500 - - 7.4500 14.9000 14.9000

876 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านศรีสุข ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 65.0000 - - 13.0000 26.0000 26.0000

877 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย
บ�านดอนแดงใหญ, หมู,ที่ 2 ตําบลหนองเหล,า อําเอภม,วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

878 เขื่อนปYองกันตลิ่ง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน   ริมคลองอู,ตะเภา (ทั้ง 2 ฝIUง) หมู,ที่ 1 บ�านย,านยาว
 ตําบลทุ,งลาน อําเภอคลองหอยโข,ง กับเทศบาลตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ,  จังหวัดสงขลา

สงขลา 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

879 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณหน�าวัดเกาะ ตําบลบ�านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

880 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 4, หมู,ที่ 5, หมู,ที่ 6 ตําบลโรงช�าง อําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 165.0000 - - 33.0000 66.0000 66.0000

881 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าว�า  ตั้งแต,บริเวณวัดสกุณปIกษีจนถึงชุมชน (ลงมาทางทิศใต� 700
เมตร)หมู, 1 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

882 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล
หมู,ที่ 1 ตําบลกระเบื้อง อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร 

สุรินทร 90.0000 - - 18.0000 36.0000 36.0000

883 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
หมู,ที่ 6 - หมู,ที่ 7 ตําบลบางเจ�าฉ,า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 66.0000 - - 13.2000 26.4000 26.4000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

884 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง
บ�านนาเพียง หมู,ที่ 4 ตําบลสําราญ อําเภอเมืองขอนแก,น 
จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 65.0000 - - 13.0000 26.0000 26.0000

885 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ระยะที่ 2)
บ�านโจด หมู,ที่ 7 ตําบลกุดเค�า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

886 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิมทางทิศใต�) บริเวณหมู,ที่ 3 ตําบลวังน้ําซับ 
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 120.0000 - - 24.0000 48.0000 48.0000

887 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยวังนอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
ตําบลปทุม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 140.0000 - - 28.0000 56.0000 56.0000

888 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสะแกกรัง
หมู,ที่ 5 - หมู,ที่ 7 (หน�าวัดบางกุ�ง) ตําบลสะแกกรัง 
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี 140.0000 - - 28.0000 56.0000 56.0000

889 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยขะยุง
หมู,ที่ 8 บ�านน้ําคํา ตําบลห�วยขะยุง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 145.0000 - - 29.0000 58.0000 58.0000

890 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 7, หมู,ที่ 2 ตําบลกลอนโด อําเภอด,านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 150.0000 - - 30.0000 60.0000 60.0000

891 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยหนองค�อ ระยะที่ 1
บ�านโค�งดารา - บ�านแสนสุข ตําบลหนองขาม
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

892 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
บริเวณสุดเขตหลังวัดเจริญสุข หมู,ที่ 1 ตําบลแพรกศรีราชา 
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 65.8000 - - 13.1600 26.3200 26.3200
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

893 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําระแม 
บริเวณปากคลองละแม จดบริเวณตลาดใต�เคี่ยม หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 3 บ�านปากน้ําละแม ตําบล
ละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

ชุมพร 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

894 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําภูรา พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
บริเวณสถานสงเคราะห คนชราบ�านศรีตรัง หมู,ที่ 2 ตําบลปากแจ,ม อําเภอห�วยยอด จังหวัด
ตรัง

ตรัง 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

895 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าผา-บางแก�ว
หมู,ที่ 2, หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 6 และหมู,ที่ 7 ตําบลบางแขม 
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 105.0000 - - 21.0000 42.0000 42.0000

896 เขื่อนปYองกันตลิ่งคลองเสาธง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
วัดถลุงทอง หมู,ที่ 1 ตําบลหินตก อําเภอร,อนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

897 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 4 ตําบลพันลาน อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

898 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
หมู,ที่ 7, หมู,ที่ 9 ตําบลท,าเจ�าสนุก อําเภอท,าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

899 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณหน�าวัดบางกระเบา หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 4, หมู,ที่ 5 ตําบลบางกระเบา อําเภอบ�านสร�าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

900 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล
หมู,ที่ 7 ตําบลวัดตะกู อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 55.0000 - - 11.0000 22.0000 22.0000

901 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางหลวง
บริเวณหมู,ที่ 4 ตําบลทางช�าง อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 24.0000 - - 4.8000 19.2000 -

902 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านดินแดง หมู,ที่ 3 ตําบลดงสิงห  อําเภอจังหาร จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 28.5000 - - 5.7000 22.8000 -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

903 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางม,วง
หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 2, หมู,ที่ 4, หมู,ที่ 5, ตําบลบางม,วง อําเภอตะกั่วปVา จังหวัดพังงา

พังงา 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

904 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านขวาง หมู,ที่ 6 ตําบลชีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

905 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 1 ตําบลหาดทนง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

906 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองตรอน 
หมู,ที่ 5 ตําบลบ�านแก,ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

907 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําราง 
บ�านขุมพล หมู,ที่ 7 ตําบลนายูง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

908 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย 
บริเวณหมู,ที่ 5 ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

909 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 4 ตําบลท,ามะกา อําเภอท,ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

910 เขื่อนปYงกันตลิ่งริมฝIUงลําน้ําปาว
หน�าวัดใต�โพธิ์ค้ํา จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปทางทิศใต�ฝIUงซ�าย ตําบลกาฬสินธุ  อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

911 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
บริเวณหมู,ที่ 5 ถึงหมู,ที่ 6 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 105.0000 - - 21.0000 42.0000 42.0000

912 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี ตําบลบ�านค,าย (ระยะที่ 1)
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 105.0000 - - 21.0000 42.0000 42.0000

913 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง 
ตั้งแต,ฝายพญาอุต หมู,ที่ 6 ถึงฝายท,ามะโกt หมู,ที่ 12 
ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000
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914 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
ช,วงบริเวณสะพานข�ามแม,น้ําปWง หมู,ที่ 6 บ�านเด,นสารถี (ฝIUงซ�าย) ตําบลบ�านตาล และ
บริเวณบ�านกองดิน (ฝIUงขวา) 
ตําบลท,าข�าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

915 เขื่อนปYองกัตลิ่งริมคลองปะเหลียน
หมู,ที่ 3 ตําบลท,าพญา อําเภอย,านตาขาว จังหวัดตรัง

ตรัง 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

916 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเจริญสุข
ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

917 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
และท,าเทียบเรือ บริเวณตลาดริมแม,น้ําแม,กลอง ตําบลแม,กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

918 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองใหญ, พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดตะโหนดราย ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

919 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสะดวก
บริเวณหน�าวัดสวนส�ม หมู,ที่ 2  ตําบลสวนส�ม อําเภอบ�านแพ�ว 
จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

920 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน 
พื้นที่ชุมชนวัดกําพร�า หมู, 2 ตําบลบางหญ�าแพรก อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

921 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา (ระยะที่ 3)
ตําบลประศุก อําเภออินทร บุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 88.0000 - - 17.6000 35.2000 35.2000

922 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
หมู,ที่ 1, หมุ,ที่ 3 ตําบลย,านยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000
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923 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตาปn (ระยะที่ 2)
เทศบาลตําบลย,านดินแดง หมู,ที่ 1 ตําบลอิปIน อําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร ธานี

สุราษฎร ธานี 35.0000 - - 7.0000 14.0000 14.0000

924 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล (กุดตลุง)
บริเวณบ�านตลุง หมู,ที่ 2 ตําบลหนองเรือ อําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร 

สุรินทร 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

925 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสินปุน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
หมู,ที่ 4 ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่

กระบี่ 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

926 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากระบี่ 
บริเวณเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ, อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กระบี่ 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

927 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแควน�อย (ระยะที่ 2)
หมู,ที่ 2 ตําบลหนองหญ�า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

928 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
หมู,ที่ 1 ตําบลวังขนาย อําเภอท,าม,วง จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

929 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี
บริเวณหมู,ที่ 7 ตําบลท,าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

930 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําหมัน
บ�านตลาด หมู,ที่ 1 และบ�านเดิ่น หมู,ที่ 3 ตําบลด,านซ�าย 
อําเภอด,านซ�าย จังหวัดเลย

เลย 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

931 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าผา-บางแก�ว
หมู,ที่ 8 ตําบลบางแขม เชื่อมต,อ หมู,ที่ 5 ตําบลสนามจันทร  
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 55.0000 - - 11.0000 22.0000 22.0000

932 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี พร�อมปรับปรุงภูมิทันศน 
เขตเทศบาลตําบลแก�งสนามนาง หมู,ที่ 2 ตําบลท,าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

933 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าดี พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 2, หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 4 และหมู,ที่ 7 ตําบลกําโลน
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000
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934 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา ฝIUงวัดเขา ตั้งแต,บริเวณ
เชิงสะพานเดชาติวงศ ถึงบริเวณหน�าบริษัทเสริมสุข จํากัด
ตําบลนครสวรรค ออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

935 เขื่อนปYองกันตลิ่ง
วัดโมลี ตําบลบางรักใหญ, อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 45.0000 - - 9.0000 18.0000 18.0000

936 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 1 ตําบลพันลาน อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

937 เขื่อนปYองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณวัดท�ายเกาะใหญ, หมู,ที่ 3 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 65.0000 - - 13.0000 26.0000 26.0000

938 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
ตรงข�ามหน�าวัดบางเตย ตําบลบางเตย อําเภอบ�านสร�าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

939 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
บริเวณกองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย อุตสาหการสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 110.5000 - - 22.1000 44.2000 44.2000

940 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต� พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดมะกอกเหนือ ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

941 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 7 ตําบลฆะฆัง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 39.0000 - - 7.8000 15.6000 15.6000

942 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 3 ตําบลฆะมัง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 39.0000 - - 7.8000 15.6000 15.6000

943 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมบึงระมาณ 
บ�านหล,ายมือสี หมู,ที่ 6 ตําบลปลักแรด
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000
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944 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านหัวแหลม บริเวณหมู,ที่ 1 บ�านวัดใหม, ตําบลบ�านไร, 
อําเภอบางกระทุ,ม จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

945 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
หมู,ที่ 1 ตําบลท,าเสน อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 37.5000 - - 7.5000 15.0000 15.0000

946 เขื่อนปYองกันตลิ่ง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
วัดปากลัด (ส,วนต,อ) ตําบลบางตะบูน อําเภอบ�านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 35.0000 - - 7.0000 14.0000 14.0000

947 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านใหม,ปากจอก หมู,ที่ 9 ตําบลทุ,งแล�ง อําเภอลอง จังหวัดแพร,

แพร, 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

948 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
วัดเสริมสุขคงคา และชุมชนชาวบ�านโขงใหญ, หมู,ที่ 12 ตําบลมะค,า อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

949 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านดินดําพัฒนา ตําบลเกิ้ง อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

950 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านท,าสะแบง หมู,ที่ 4 ตําบลมะบ�า อําเภอทุ,งเขาหลวง 
จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 36.0000 - - 7.2000 14.4000 14.4000

951 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
บ�านงิ้ว หมู,ที่ 5 ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 54.0000 - - 10.8000 21.6000 21.6000

952 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองราชกรูด (ตอนที่ 2) ต,อเนื่องคลองน้ําใส
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ระนอง 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

953 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
บริเวณ หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 2, หมู,ที่ 4 และหมู,ที่ 11 ตําบลคุ�งพยอม อําเภอบ�านโปVง จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000
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954 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
บริเวณ หมู,ที่ 3 บ�านคงคาเหนือ - หมู,ที่ 4 บ�านปVาไม� ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

955 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง 
บ�านแม,เชียงรายลุ,ม หมู, 3 ตําบลแม,พริก อําเภอแม,พริก จังหวัดลําปาง

ลําปาง 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

956 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง บริเวณวัดทิพย อักษรอมรอินทร 
(ระยะที่ 3) บ�านวังสะแกงใต� ตําบลหนองล,อง อําเภอเวียงหนองล,อง จังหวัดลําพูน

ลําพูน 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

957 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยทับทัน
บริเวณหลังที่ว,าการอําเภอบึงบูรพ  ตําบลบึงบูรพ  อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

958 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย
บ�านโพนค,าย หมู,ที่ 6 ตําบลนาอ�อ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เลย 42.0000 - - 8.4000 16.8000 16.8000

959 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยภูและแม,น้ําเลย
บ�านปากภู หมู,ที่ 3 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เลย 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

960 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอูน 
เทศบาลตําบลพรรณานิคม ตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

961 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา 
บริเวณวัดท,าแซ บ�านหนองบัว หมู,ที่ 4 ตําบลคลองอู,ตะเภา 
อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา

สงขลา 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

962 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองโพงพางล,าง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดโพงพาง หมู,ที่ 2 ตําบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 21.5000 - - 4.3000 17.2000 -

963 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
วัดโตนด ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

964 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 2 ตําบลย,านยาว อําเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย 45.0000 - - 9.0000 18.0000 18.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

965 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองน้ําปลายนา
บริเวณวัดสามจุ,น ตําบลดอนปรู อําเภอศรีประจันต  
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 24.0000 - - 4.8000 19.2000 -

966 เขื่อนปYองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน ริมมูลน�อย
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 90.0000 - - 18.0000 36.0000 36.0000

967 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง 
บ�านเหล,าแม,ปูน หมู, 3 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ลําปาง 34.0000 - - 6.8000 13.6000 13.6000

968 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ�านแสงน�อย หมู,ที่ 7 ตําบลนาคําใหญ, อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

969 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
วัดลําชีศรีวนาราม หมู,ที่ 5 ตําบลลําชี อําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

970 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองขลุง 
หมู, 4 บ�านเขาน้ําอุ,น ตําบลหินดาต อําเภอปางศิลา 
จังหวัดกําแพงเพชร

กําแพงเพชร 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

971 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
วัดบ�านท,ากลาง บ�านท,ากลาง หมู,ที่ 8 ตําบลเจ�าท,า อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

972 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
ต,อจากสุดเขื่อนริมแม,น้ําปVาสักจากสะพานร,วมใจพัฒนาไปทางทิศใต� ถึงซอยเพียรเหรียญ
รักษา (บ�านปVามะเขือ) ชุมชนสักงอย 
เทศบาลเมืองหล,มสัก อําเภอหล,มสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เพชรบูรณ 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

973 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํางาว 
ตําบลหล,ายงาว อําเภอเวียงแก,น จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 56.2500 - - 11.2500 22.5000 22.5000

974 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านท,าหว�า หมู,ที่ 8 ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสง,า 
จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 121.0000 - - 24.2000 48.4000 48.4000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

975 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 2 - หมู,ที่ 3 ตําบลโพนางดําออก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 65.0000 - - 13.0000 26.0000 26.0000

976 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพรม 
เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 58.0000 - - 11.6000 23.2000 23.2000

977 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากุยบุรี (ระยะที่ 2)
บริเวณวัดไร,บนอุดมพลาราม หมู,ที่ 2 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประจวบคีรีขันธ 38.5000 - - 7.7000 15.4000 15.4000

978 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอิทราราม หมู,ที่ 1 ตําบลคลองพระ
อุดม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 66.0000 - - 13.2000 26.4000 26.4000

979 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองห�วยเกรด 
ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

980 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านสามเงา หมู, 2 ถึงบ�านจัดสรรค  หมู, 3 ตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ตาก 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

981 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําพิกุล
หมู,ที่ 1 ตําบลหนองบ,อ อําเภอย,านตาขาว จังหวัดตรัง

ตรัง 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

982 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําภูรา
หมู,ที่ 2 ตําบลปากแจ,ม อําเภอห�วยยอด จังหวัดตรัง

ตรัง 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

983 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
หมู,ที่ 2 ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 52.0000 - - 10.4000 20.8000 20.8000

984 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําตะเพิน
บริเวณฝายน้ําล�นและสะพาน หมู,ที่ 7 บ�านลําอีชู ตําบลหนองรี อําเภอบ,อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

985 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแพรกทะเล 
บริเวณวัดเพิ่มพูนสามัคคีธรรม หมู,ที่ 4 ตําบลคลองโคน 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 22.0000 - - 4.4000 17.6000 -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

986 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยสุครีพ ช,วงที่ 4
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

987 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสวีหนุ,ม 
ทางเข�าวัดพระบรมธาตุสวี หมู,ที่ 1 ตําบลสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

ชุมพร 23.0000 - - 4.6000 18.4000 -

988 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก 
บ�านปงเคียน ตําบลดงมหาวัน 
อําเภอเวียงเชียงรุ�ง จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 37.5000 - - 7.5000 15.0000 15.0000

989 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตาปn
หมู,ที่ 2 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 33.0000 - - 6.6000 13.2000 13.2000

990 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านม,วง หมู,ที่ 5 ตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา

พะเยา 32.0000 - - 6.4000 12.8000 12.8000

991 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านหนุนใต� หมู,ที่ 2 ตําบลบ�านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร,

แพร, 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

992 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านม,วงใหญ, หมู,ที่ 6 ตําบลโพนงาม อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 35.0000 - - 7.0000 14.0000 14.0000

993 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายวม
ช,วงสะพานข�ามลําน้ํายวม หมู,ที่ 8 บ�านคะปวง - หมู,ที่ 3 
บ�านทุ,งแพม ตําบลแม,ยวม อําเภอแม,สะเรียง จังหวัดแม,ฮ,องสอน

แม,ฮ,องสอน 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

994 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมหนองแซง
บ�านปVงขาม ตําบลปVงขาม อําเภอหว�านใหญ, จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

995 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย 
จากท,าเครื่อง - นานายเข็มพรเล็บขาว 
หมู,ที่ 2 ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปVาติ้ว จังหวัดยโสธร

ยโสธร 37.5000 - - 7.5000 15.0000 15.0000

996 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม 
บ�านท,าสาวเอ� หมู, 15 ตําบลหนองบัวสิม อําเภอคําตากล�า 
จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 45.6000 - - 9.1200 18.2400 18.2400

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

997 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ�านดอนคํา หมู,ที่ 9 ตําบลคําไฮ อําเภอพนมไพร 
จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 62.4000 - - 12.4800 24.9600 24.9600

998 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองกะเปอร  
ตําบลกะเปอร  อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง

ระนอง 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

999 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านดงหลวง หมู,ที่ 5 เชื่อมบ�านใต�พัฒนา หมู,ที่ 11 ตําบลวังผาง 
อําเภอเวียงหนองล,อง จังหวัดลําพูน

ลําพูน 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1000 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง
บ�านเหล,า หมู,ที่ 5 ตําบลล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

ลําปาง 35.0000 - - 7.0000 14.0000 14.0000

1001 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม 
บ�านท,างาม หมู, 4 ตําบลหนองบัวสิม อําเภอคําตากล�า จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 59.5400 - - 11.9080 23.8160 23.8160

1002 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน 
ช,วงสะพานข�ามคลองสุนัขหอน ถึง เคหะชุมชนสมุทรสาคร 
หมู,ที่ 4 ตําบลท,าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

1003 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ช,วงที่ 2) หมู,ที่ 1 ตําบลบ�านปรก
 อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 42.0000 - - 8.4000 16.8000 16.8000

1004 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 7 ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1005 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตาปn
บริเวณถนนท,าทับจีน - วัดหน�าเขา หมู,ที่ 1 ตําบลเขาหัวควาย 
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร ธานี

สุราษฎร ธานี 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

1006 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณวัดเขาพระ หมุ,ที่ 2 ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 24.0000 - - 4.8000 19.2000 -

1007 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 3 ตําบลหาดทนง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี 25.5000 - - 5.1000 20.4000 -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1008 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง (ช,วงที่ 2)
บริเวณเทศบาลท,ามะเขือ หมู,ที่ 2 ตําบลท,ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

กําแพงเพชร 32.0000 - - 6.4000 12.8000 12.8000

1009 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
เขตเทศบาลตําบลบ�านเกาะ 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1010 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําภูรา 
บ�านวังแตร� หมู,ที่ 7 ตําบลนาท,ามเหนือ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ตรัง 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

1011 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านเวินชัย หมู,ที่ 5 ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ยโสธร 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1012 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน 
บริเวณวัดปูVบัว ตําบลสามชัย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 32.0000 - - 6.4000 12.8000 12.8000

1013 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านวังยาง หมู,ที่ 1 ตําบลวังน้ําคู� อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 64.0000 - - 12.8000 25.6000 25.6000

1014 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง
บ�านหินโค�ว หมู,ที่ 2 ตําบลตากตก อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก

ตาก 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

1015 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแควน�อย
บ�านท�อแท� หมู,ที่ 2 ตําบลท�อแท� อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

1016 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง
บ�านศาลาเม็ง หมู,ที่ 9 (ตอน2) ตําบลท,าผา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

ลําปาง 39.8500 - - 7.9700 15.9400 15.9400

1017 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บริเวณวัดพระพุทธบาทยโสธร ตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร

ยโสธร 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

1018 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
บ�านวังหมอ หมู,ที่ 1 ตําบลบ,อ อําเภอเมืองน,าน จังหวัดน,าน

น,าน 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1019 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ํางิม
บ�านดอนตัน - นาปรัง หมู,ที่ 1 - หมู,ที่ 2 ตําบลปง อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา

พะเยา 140.0000 - - 28.0000 56.0000 56.0000

1020 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านชีวังแคน หมู,ที่ 13 ตําบลสวนหม,อน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

1021 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก 
ตําบลท,าข�าวเปลือก อําเภอแม,จัน จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 28.5000 - - 5.7000 22.8000 -

1022 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล 
บ�านกุดชุม หมู,ที่ 1 ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 100.0000 - - 20.0000 40.0000 40.0000

1023 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บริเวณโค�งปูVลิง หมู,ที่ 8 ตําบลบ�านตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

1024 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านท,าหลุก หมู,ที่ 4 ตําบลหนองล,อง อําเภอเวียงหนองล,อง 
จังหวัดลําพูน

ลําพูน 36.0000 - - 7.2000 14.4000 14.4000

1025 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าข,อย
บริเวณวัดหนองสาหร,าย หมู,ที่ 7 ตําบลหนองสาหร,าย
อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1026 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านวังว�า หมู,ที่ 5 ตําบลท,าวังผา อําเภอท,าวังผา จังหวัดน,าน

น,าน 42.0000 - - 8.4000 16.8000 16.8000

1027 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 4 ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1028 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดบ�านยาง ตําบลบ�านยาง อําเภอเสาไห� จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1029 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู, 2 บ�านมอญ และหมู, 1 บ�านชีปะขาว อําเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห บุรี ระยะ 2

สิงห บุรี 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1030 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
บริเวณหมู,ที่ 4 ตําบลท,าช�าง อําเภอเสาไห� จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

1031 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล
วัดสุปIฏนารามวรวิหาร (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 114.8000 - - 22.9600 45.9200 45.9200

1032 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 4 ตําบลโรงช�าง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1033 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลบางแก�ว 
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

1034 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง (ระยะที่ 2)
บ�านหนองเต,า หมู,ที่ 5 ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแก,น 
จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 25.5000 - - 5.1000 20.4000 -

1035 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าตะเภา 
บริเวณวัดสุบรรณนิมิตร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ชุมพร 105.0000 - - 21.0000 42.0000 42.0000

1036 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 9 ตําบลพิกุล อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

1037 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยคาด
บ�านห�วยคาด ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬ 28.0000 - - 5.6000 22.4000 -

1038 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี 
บริเวณวัดปากแพรก ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1039 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแควพระปรง 
หมู,ที่ 8 ตําบลบ�านนา อําเภอกบินทร บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1040 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณหมู,ที่ 1 ตําบลไม�ตรา อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 110.0000 - - 22.0000 44.0000 44.0000

1041 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล
หมู,ที่ 2 ตําบลสะพานไทย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 55.0000 - - 11.0000 22.0000 22.0000

1042 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 3 ตําบลปากทาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1043 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน 
พื้นที่ชุมชนบ�านเกาะ ตําบลบ�านเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 165.0000 - - 33.0000 66.0000 66.0000

1044 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซน�อย 
จากบ�านนางมะลิวัลย  - รั้วสุสานวัดนักบุญยอเซฟ (ช,วงที่2) หมู,ที่ 4 ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอ
ปVาติ้ว จังหวัดยโสธร

ยโสธร 75.0000 - - 15.0000 30.0000 30.0000

1045 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบแม,น้ําท,าจีนจากปากคลองบางภาษี
หมู,ที่ 2 - หมู,ที่ 11 ตําบลคลองนกกระทุง อําเภอบางเลน        
จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 43.0000 - - 8.6000 17.2000 17.2000

1046 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านเกาะแก�ว บริเวณหมู,ที่ 5 ตําบลจอมแจ�ง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

1047 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี 
หมู, 6 ตําบลท,าช�าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1048 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ 
ชุมชนบ�านหลักสี่ หมู,ที่ 7- ชุมชนตลาดเตาอิฐ  หมู,ที่ 13          
ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ,มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 115.0000 - - 23.0000 46.0000 46.0000

1049 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าเลื่อน
บริเวณหน�าวัดคีรีวิหาร ตําบลตะกาง อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด

ตราด 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1050 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู, 6 (ท,าทรายวัลลีย ) - ท�ายเขื่อน หมู, 4 ตําบลจําปาหล,อ 
อําเภอเมืองอ,างทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 75.1100 - - 15.0220 30.0440 30.0440

1051 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล
วัดด,านเกวียน หมู,ที่ 1 ตําบลด,านเกวียน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา 64.0000 - - 12.8000 25.6000 25.6000

1052 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางตะบูน
บริเวณปากคลองมอญถึงปากคลองสามคลอง หมู,ที่ 2 - หมู,ที่ 3 
(ระยะที่ 2) ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 33.2500 - - 6.6500 13.3000 13.3000

1053 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองน้ําโสม
บ�านน้ําปด หมู,ที่ 3 ตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1054 เขื่อนปYองกันตลิ่ง
วัดส�มเกลี้ยง ตําบลบางแม,นาง อําเภอบางใหญ, จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 46.0000 - - 9.2000 18.4000 18.4000

1055 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
หมู,ที่ 4 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 

เพชรบูรณ 36.0000 - - 7.2000 14.4000 14.4000

1056 เขื่อนปYองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณวัดสําแล หมู,ที่ 2 ตําบลบ�านกระแซง อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1057 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายวม
จุดเริ่มต�นบริเวณหลังแบ็ลคแอนท คอฟฟnUช็อฟ ถึงบริเวณชุมชนโปVงใน เทศบาลตําบลแม,สะ
เรียง อําเภอแม,สะเรียง จังหวัดแม,ฮ,องสอน

แม,ฮ,องสอน 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1058 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
ตําลขนอนหลวง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 46.5000 - - 9.3000 18.6000 18.6000

1059 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล
หมู,ที่ 5 - หมู,ที่ 6 ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 55.0000 - - 11.0000 22.0000 22.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1060 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพังงา
ฝายท,า หมู,ที่ 2 ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

พังงา 32.0000 - - 6.4000 12.8000 12.8000

1061 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองห�วยแพะ
ตลิ่งฝIUงซ�ายและฝIUงขวา บ�านบุญยืน หมู,ที่ 2 ตําบลนาปรัง อําเภอปง
จังหวัดพะเยา (ต,อเนื่องระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนปง)

พะเยา 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

1062 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม 
บริเวณหน�าวัดไผ,ท,าโพธิ์เหนือ หมู,ที่ 1 ตําบลไผ,ท,าโพธิ์ 
อําเภอโพธิ์ประทับช�าง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1063 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเต,า
ตําบลโคกชะงาย อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ทั้ง 2 ฝIUง)

พัทลุง 89.6500 - - 17.9300 35.8600 35.8600

1064 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านหนุนใต� หมู,ที่ 2 ตําบลบ�านหมุน อําเภอสอง จังหวัดแพร,

แพร, 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

1065 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยสิงห  
บ�านโนนศรี หมู,ที่ 3 ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร 35.0000 - - 7.0000 14.0000 14.0000

1066 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
หมู,ที่ 5 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี หน�าวัดธรรมิกาวาส 
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1067 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา
บ�านคลองแงะ-บ�านท,าโพธิ์ออก ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา

สงขลา 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1068 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองมําบัง
บ�านโตkะยูดkะ หมู,ที่ 5 ตําบลฉลุง อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล

สตูล 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1069 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพระสทึง
บริเวณชุมชนเมืองย,อยที่ 14 บ�านลัดกะสัง (ส,วนบน)
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว

สระแก�ว 27.5000 - - 5.5000 22.0000 -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1070 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณวัดเดิมบาง ตําบลเดิมบางนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1071 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 10 ตําบลย,านยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย 45.0000 - - 9.0000 18.0000 18.0000

1072 เขื่อนปYองกันตลิ่ง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมบึงระหาร
หมู,ที่ 2 ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1073 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บริเวณเชิงสะพานบุรีรินทร  บ�านหลุมดิน หมู,ที่ 9 ตําบลเมืองลีง 
อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

สุรินทร 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1074 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บริเวณเชิงสะพานชิดชอบพัฒนา บ�านตาทิตย  หมู,ที่ 8 
บ�านหนองบัว หมู,ที่ 14 ตําบลกระโพ อําเภอท,าตูม จังหวัดสุรินทร 

สุรินทร 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1075 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําพอง (ระยะที่ 3)
บ�านโนนสําราญ หมู,ที่ 8 และบ�านสมสนุก หมู,ที่ 14 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู 22.5000 - - 4.5000 9.0000 9.0000

1076 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณบ�านโพธิ์ทูล หมู,ที่ 3 ตําบลจําปาหล,อ อําเภอเมืองอ,างทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 38.0000 - - 7.6000 15.2000 15.2000

1077 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณสะพานข�ามแม,น้ําถึงสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลปVาโมก อําเภอปVาโมก จังหวัด
อ,างทอง

อ,างทอง 36.0000 - - 7.2000 14.4000 14.4000

1078 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก
บริเวณวัดศรีนาวา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู,ที่ 2 ตําบลศรีนาวา อําเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

นครนายก 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1079 เขื่อนปYองกันตลิ่ง
วัดปาชารังสรรค  ตําบลบางกร,าง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 47.0000 - - 9.4000 18.8000 18.8000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1080 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองทางหลวง
บริเวณวัดสามเพลง บริเวณหมู,ที่ 9 ตําบลปลายกลัด อําเภอบางซ�าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1081 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพังงา
บ�านการ หมู,ที่ 1 ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

พังงา 29.0000 - - 5.8000 23.2000 -

1082 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองน้ําใส
หมู,ที่ 6 ตําบลควนมะพร�าว อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 82.5000 - - 16.5000 33.0000 33.0000

1083 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 6 บ�านคลองข,อยพัฒนา ตําบลไผ,หลวง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1084 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 2 บ�านท,าชัย ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 32.0000 - - 6.4000 12.8000 12.8000

1085 เขื่อนปYองกันตลิ่ง 
บริเวณวัดปากคลอง ตําบลบางครก อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1086 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย
บ�านกกม,วงชี-บ�านใหม, (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือน้ํา) 
ตําบลกุดปVอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เลย 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

1087 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านท,าตุ�ม หมู,ที่ 1 ตําบลท,าตุ�ม อําเภอปVาซาง จังหวัดลําพูน

ลําพูน 28.0000 - - 5.6000 22.4000 -

1088 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง
บ�านลําปางกลางตะวันออก หมู,ที่ 11 ตําบลชมพู 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ลําปาง 36.3500 - - 7.2700 14.5400 14.5400

1089 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน 
บริเวณชุมชนศาลเจ�าตึก หมู, 8 ตําบลท,าเสา อําเภอกระทุ,มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 58.0000 - - 11.6000 23.2000 23.2000

1090 เขื่อนปYองกันลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 2 ตําบลโผงเผง อําเภอปVาโมก จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1091 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองศก
หมู,ที่ 4 ตําบลพังกาญจน  อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร ธานี

สุราษฎร ธานี 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1092 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู, 1 ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1093 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
บ�านคุ�งตะเภา หมู,ที่ 4 ตําบลคุ�งตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ  
จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1094 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําปาว 
หมู,ที่ 9 ตําบลกุมภวาปn อําเภอกุมภวาปn จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี 111.6500 - - 22.3300 44.6600 44.6600

1095 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านดอนแก�ว หมู,ที่ 7 ตําบลเขื่องคํา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ยโสธร 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1096 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง (ช,วงที่ 1)
บริเวณเทศบาลท,ามะเขือ หมู,ที่ 2 ตําบลท,ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

กําแพงเพชร 23.0000 - - 4.6000 18.4000 -

1097 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง 
หมู,ที่ 2 ตําบลเก�าเลี้ยว อําเภอเก�าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 36.0000 - - 7.2000 14.4000 14.4000

1098 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม 
หมู,ที่ 1 บ�านจระเข�ผอม ตําบลรังนก อําเภอสามง,าม จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1099 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางนอน
บริเวณ ต.ช.ด. 415 (ระยะที่ 2) หมู,ที่ 3 ตําบลบางนอน 
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ระนอง 24.4000 - - 4.8800 19.5200 -

1100 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําบังกอ
บ�านกุดข�าวปุYน ตําบลขามเฒ,า 
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นครพนม 32.0000 - - 6.4000 12.8000 12.8000

1101 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านเปYา หมู,ที่ 4 ตําบลบ�านเปYา อําเภอแม,แตง จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1102 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอิง 
บ�านสันติธรรม ตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 22.5000 - - 4.5000 18.0000 -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1103 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม
บ�านวังโพธิ์ (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 เหนือน้ํา) หมู,ที่ 12 
ตําบลไชยบุรี อําเภอท,าอุเทน จังหวัดนครพนม

นครพนม 28.0000 - - 5.6000 22.4000 -

1104 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
บ�านคอนสวรรค  หมู,ที่ 8 ตําบลคอนสวรรค  อําเภอคอนสวรรค  
จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

1105 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองนอกท,า
หมู,ที่ 1 ตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 24.0000 - - 4.8000 19.2000 -

1106 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองกลาย
หมู,ที่ 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 35.0000 - - 7.0000 14.0000 14.0000

1107 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 7 ตําบลยางขาว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 63.0000 - - 12.6000 25.2000 25.2000

1108 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 4 ตําบลพิกุล อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 72.0000 - - 14.4000 28.8000 28.8000

1109 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านดอนไชย หมู,ที่ 7 ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดน,าน

น,าน 39.0000 - - 7.8000 15.6000 15.6000

1110 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหน�าวัดบัวทอง หมู, 1 ตําบลบ�านปทุม อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 34.0000 - - 6.8000 13.6000 13.6000

1111 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากุยบุรี (คลองเกลียว)
บริเวณหน�าวัดปากคลองเกลียว ตําบลบ,อนอก 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประจวบคีรีขันธ 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1112 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแควพระปรง 
บริเวณวัดบ�านนาไผ,รส ตําบลย,านรี อําเภอกบินทร บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1113 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางหลวง
บริเวณหมู,ที่ 2 ตําบลทางช�าง ถึง หมู,ที่ 8 ตําบลวัดตะกู อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1114 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําต๋ํา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
ตําบลแม,ต๋ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พะเยา 105.0000 - - 21.0000 42.0000 42.0000

1115 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเหล พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณบ�านช�างเชื่อ หมู,ที่ 4 ตําบลเหล อําเภอกะปง จังหวัดพังงา

พังงา 63.5000 - - 12.7000 25.4000 25.4000

1116 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
หมู,ที่ 1 ตําบลบ�านหม�อ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

1117 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก 
ถนนพิทักษ  เทศบาลตําบลเมืองหล,มสัก อําเภอหล,มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ 

เพชรบูรณ 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1118 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านโนนขอนหอย หมู,ที่ 1 ตําบลเลิงใต� อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1119 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปาย
บริเวณศูนย บริการและพัฒนาลุ,มน้ําปายตามพระราชดําริ 
(ต,อเนื่องงบประมาณปn 2560) หมู,ที่ 5 ตําบลผาบ,อง 
อําเภอเมืองแม,ฮ,องสอน จังหวัดแม,ฮ,องสอน

แม,ฮ,องสอน 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1120 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายัง
บ�านท,าเยี่ยม หมู,ที่ 5 ตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

1121 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลพบุรี
บริเวณวัดตะโก ตําบลโก,งธนู อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1122 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา 
บ�านท,าแขก หมู,ที่ 2 ตําบลทุ,งลาน อําเภอคลองหอยโข,ง และหมู,ที่ 8 ตําบลบ�านพรุ อําเภอ
หาดใหญ, จังหวัดสงขลา

สงขลา 66.0000 - - 13.2000 26.4000 26.4000

1123 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก 
บริเวณวัดชุ�ง (ระยะที่ 2) ต,อเนื่องเขื่อนเดิม ตําบลเริงราง 
อําเภอเสาไห� จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1124 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู,ที่ 3 บ�านพลู ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 44.0000 - - 8.8000 17.6000 17.6000

1125 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 2 ตําบลบางเสด็จ อําเภอปVาโมก จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 54.0000 - - 10.8000 21.6000 21.6000

1126 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย
บ�านท,ายางชุม ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1127 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย
บ�านหนองสุ,ม หมู,ที่ 5 ตําบลหนองฮาง อําเภอม,วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

1128 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณหน�าวัดสัจจาราษฎร บํารุง ตําบลวังแดง อําเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1129 เขื่อนปYองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ํามูล
หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลหนองกินเพล 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 90.0000 - - 18.0000 36.0000 36.0000

1130 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บ�านหนองมะนาว (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลกุดลาด 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 90.0000 - - 18.0000 36.0000 36.0000

1131 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหมู, 5 ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 53.0000 - - 10.6000 21.2000 21.2000

1132 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
บริเวณชุมชนหลังวัดงิ้วราย หมู,ที่ 7 ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 39.0000 - - 7.8000 15.6000 15.6000

1133 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 2 - 3 ตําบลปากทาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 39.0000 - - 7.8000 15.6000 15.6000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1134 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางหลวง 
บริเวณหมู,ที่ 2 - หมู,ที่ 4 ตําบลบางหลวง อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 150.0000 - - 30.0000 60.0000 60.0000

1135 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบ,อแสน
บ�านท,าใหญ, หมู,ที่ 8 ตําบลบ,อแสน อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา

พังงา 35.0000 - - 7.0000 14.0000 14.0000

1136 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสินปุน
ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่

กระบี่ 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1137 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง
บ�านดงพอง หมู,ที่ 10 ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก,น 
จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 23.0000 - - 4.6000 18.4000 -

1138 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านโนนแดง (ระยะ 2) หมู,ที่ 1 ตําบลลําชี อําเภอฆ�องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1139 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําพอง 
บ�านท,าแก หมู,ที่ 6 ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1140 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณสํานักงาน กกต. ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลบางแก�ว 
อําเถอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 38.0000 - - 7.6000 15.2000 15.2000

1141 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย (ตอนที่ 2)
หมู,ที่ 1 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1142 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
บ�านสงแดง หมู,ที่ 6 ตําบลยางหวาย อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 33.0000 - - 6.6000 13.2000 13.2000

1143 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณชุมชนท,าแจง เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 52.0000 - - 10.4000 20.8000 20.8000

1144 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสวีหนุ,ม 
บริเวณวัดแหลมปอ หมู,ที่ 4 ตําบลสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

ชุมพร 45.0000 - - 9.0000 18.0000 18.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1145 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านปากคันฉู หมู,ที่ 14 บริเวณประปาหมู,บ�าน ตําบลลุ,มลําชี 
อําเภอบ�านเขว�า จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1146 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี
บริเวณวัดน้ํารัก หมู,ที่ 2 ตําบลท,าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

1147 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านกุดหล,ม หมู,ที่ 7 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก,น (ช,วงที่ 2)

ขอนแก,น 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1148 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 6 ตําบลโพนางดํานอก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 65.0000 - - 13.0000 26.0000 26.0000

1149 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสวีหนุ,ม 
หมู,ที่ 2 ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

ชุมพร 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1150 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.หน�าวัดบัวปากท,าวิทยา 
สายลัดคลองบอนใหญ, หมู,ที่ 7, หมู,ที่ 8 ตําบลบัวปากท,า 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 35.0000 - - 7.0000 14.0000 14.0000

1151 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองหนองดินแดง
หมู,ที่ 7, หมู,ที่ 8 ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 80.0000 - - 16.0000 32.0000 32.0000

1152 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสลัก
บริเวณหมู,ที่ 3 ตําบลท,าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตราด 32.0000 - - 6.4000 12.8000 12.8000

1153 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําคลองบ�านนา
บริเวณวัดช�าง ตําบลบ�านนา อําเภอบ�านนา จังหวัดนครยก

นครนายก 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1154 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตรัง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
หมู,ที่ 10 ตําบลท,าสะบ�า อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ตรัง 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

1155 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านสหกรณ นิคมหัวงาน หมู,ที่ 7 ตําบลแม,แฝก อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 33.0000 - - 6.6000 13.2000 13.2000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1156 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
บ�านปากค,ายช,องแมว หมู,ที่ 2 ตําบลหนองบัวระเหว 
อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1157 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมูที่ 15 ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 42.0000 - - 8.4000 16.8000 16.8000

1158 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 3 ตําบลกลางแดด อําเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

1159 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู,ที่ 5, หมู,ที่ 6, หมู,ที่ 7 ตําบลย,านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1160 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านตาลชุม หมู,ที่ 7 ตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา จังหวัดน,าน

น,าน 24.0000 - - 4.8000 19.2000 -

1161 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ํามูล
บริเวณวัดท,าหลวง บ�านท,าหลวง หมู,ที่ 2 ตําบลท,าหลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา 36.0000 - - 7.2000 14.4000 14.4000

1162 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําตะคอง
บริเวณวัดเกาะ หมู,ที่ 2 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1163 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยทวย
บริเวณประตูระบายน้ํา (ต,อเขื่อนเดิมเหนือน้ํา) ห�วยทวยถึงกองร�อย อส.ตําบลโนนตาล 
อําเภอท,าอุเทน จังหวัดนครพนม

นครพนม 65.0000 - - 13.0000 26.0000 26.0000

1164 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดเชิงราก ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห� จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1165 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหมู, 5 ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห บุรี ระยะ 2

สิงห บุรี 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)

327



โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1166 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านหนองเขียด หมู,ที่ 4 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบ�านโฮ,ง    จังหวัดลําพูน

ลําพูน 36.0000 - - 7.2000 14.4000 14.4000

1167 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลาย
บริเวณชุมชนบ�านเลิงใหญ, ตําบลกุดปVอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เลย 33.0000 - - 6.6000 13.2000 13.2000

1168 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพุง 
บ�านทามไฮ ตําบลตองโขบ 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

1169 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 9 ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย 24.0000 - - 4.8000 19.2000 -

1170 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
วัดกลางธนรินทร  ตําบลบ�านแปYง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 67.5000 - - 13.5000 27.0000 27.0000

1171 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหมู, 4 ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 45.0000 - - 9.0000 18.0000 18.0000

1172 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง 
หมู,ที่ 10 ตําบลหัวดง อําเภอเก�าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 33.6000 - - 6.7200 13.4400 13.4400

1173 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี
บริเวณหมู,ที่ 2 บ�านหัวสะแก ตําบลบางยาง อําเภอบ�านสร�าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1174 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม ระยะที่ 4)
บริเวญหมู,ที่ 2 หมู,ที่ 3 ตําบลบ�านโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1175 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอิง 
บ�านน้ําแพร, ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 22.5000 - - 4.5000 18.0000 -

1176 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 14 ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1177 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าพุด 
หมู,ที่ 4 ,8 ตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 32.0000 - - 6.4000 12.8000 12.8000

1178 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณหน�าวัดปทุมทอง หมู,ที่ 1 ตําบลบ�านปทุม อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

1179 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 1 บ�านห�วยสิงห  เทศบาลตําบลแม,ยม อําเภอปง จังหวัดพะเยา

พะเยา 30.0000 - - 6.0000 12.0000 12.0000

1180 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล
บริเวณหมู,ที่ 8 และหมู,ที่ 9 ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 105.0000 - - 21.0000 42.0000 42.0000

1181 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณหมู,ที่ 2 อําเภอภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 84.0000 - - 16.8000 33.6000 33.6000

1182 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี 
บริเวณบ�านวังหวาย หมู,ที่ 4 ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 35.0000 - - 7.0000 14.0000 14.0000

1183 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองระบาย ร1ข.ท,าผา-บางแก�ว 
หมู,ที่ 5, หมู,ที่ 6 (ระยะที่ 1) ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 39.2000 - - 7.8400 15.6800 15.6800

1184 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางหลวง 
บริเวณหมู,ที่ 3, หมู,ที่ 4 ตําบลท,าช�าง อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 60.0000 - - 12.0000 24.0000 24.0000

1185 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเหล
บ�านปากเหล หมู,ที่ 2 ตําบลเหล อําเภอกะปง จังหวัดพังงา

พังงา 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1186 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองวง
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร ถังแดง หมู,ที่ 1 ตําบลลําสินธุ  
อําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 22.5000 - - 4.5000 18.0000 -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1187 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 6 บ�านคลองข,อย ตําบลไผ,หลวง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1188 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
วัดใหม, หมู,ที่ 6 ตําบลบ�านไร, อําเภอบางกระทุ,ม จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

1189 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองปากพะเนียด (ช,วงที่ 3)
เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1190 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
หมู,ที่ 9 บ�านไทรงาม ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ 

เพชรบูรณ 37.5000 - - 7.5000 15.0000 15.0000

1191 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ระยะที่ 2)
บ�านใคร,นุ,น หมู,ที่ 15 ตําบลมะค,า อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 32.0000 - - 6.4000 12.8000 12.8000

1192 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซน�อย 
จากสะพานไม� - ปะปาเก,า หมู,ที่ 6 ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปVาติ้ว     จังหวัดยโสธร

ยโสธร 22.5000 - - 4.5000 18.0000 -

1193 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บริเวณชุมชนชาวแพฝIUงตะวันออก ตําบลในเมือง             
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 38.4500 - - 7.6900 15.3800 15.3800

1194 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บริเวณหลังวัดรายฑูรบูรณะ หมู,ที่ 1 ตําบลวังจิก อําเภอโพธิ์ประทับช�าง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1195 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย 
จากท,าเครื่อง - นานายยุญกอง หมู,ที่ 2
ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปVาติ้ว จังหวัดยโสธร

ยโสธร 26.2500 - - 5.2500 21.0000 -

1196 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองระบาย 
ร1ข.ท,าผา-บางแก�ว หมู,ที่ 4, หมู,ที่ 5 (ระยะที่ 2) ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 39.6000 - - 7.9200 15.8400 15.8400

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1197 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
เขตเทศบาลเมืองชุมแสง ตั้งแต,จุดสิ้นสุดระบบปYองกันน้ําท,วม
พื้นที่ชุมชนชุมแสง ระยะที่ 2 ถึงสุดเขตเทศบาล อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 42.0000 - - 8.4000 16.8000 16.8000

1198 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ํามูล
บริเวณบ�านหนองบัวรี หมู,ที่ 5 ตําบลท,าช�าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1199 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 4 ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 45.5000 - - 9.1000 18.2000 18.2000

1200 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณวัดยายเม�าเตี้ย หมู,ที่ 5 ตําบลบางเตย อําเภอบ�านสร�าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1201 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านใหม,อยู,เจริญ หมู,ที่ 11 ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 70.0000 - - 14.0000 28.0000 28.0000

1202 เขื่อนปYองกันตลลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
หมู,ที่ 2 ตําบลบ�านลาด อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1203 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านดินดํา หมู,ที่ 9 ตําบลดินดํา อําเภอจังหาร จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 48.0000 - - 9.6000 19.2000 19.2000

1204 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านท,าไคร� หมู,ที่ 1 ตําบลกลาง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 50.0000 - - 10.0000 20.0000 20.0000

1205 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมปากน้ําชม 
หมู,ที่ 1 บ�านปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

เลย 27.0000 - - 5.4000 21.6000 -

1206 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอูน 
บ�านงิ้ว ตําบลอุ,มจาน อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 36.0000 - - 7.2000 14.4000 14.4000

1207 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา
บ�านแม,ทอมออก หมู,ที่ 4 ตําบลแม,ทอม อําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา

สงขลา 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1208 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองชลประทานดี 7 (คลองตาขํา) 
ตําบลชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 2)

สมุทรสาคร 75.0000 - - 15.0000 30.0000 30.0000

1209 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู 
ล�อมรอบศูนย วิจัยและพัฒนาการเพาะเลื้ยงสัตว น้ําจืดสตูล (ตอนที่1 ) ตําบลกําแพง อําเภอ
ละงู จังหวัดสตูล

สตูล 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -

1210 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณหน�าวัดสะตือ หมู,ที่ 4 ตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 45.0000 - - 9.0000 18.0000 18.0000

1211 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บ�านโพสะ หมู, 8 ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ,างทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 145.0000 - - 29.0000 58.0000 58.0000

1212 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
บริเวณบ�านองครักษ  หมู,ที่ 6 ตําบลองครักษ  อําเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 27.0000 - - 5.4000 21.6000 -

1213 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองศก
ถนน คสล.สายพี่น�อง - บางพ,อตา หมู,ที่ 6 ตําลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร ธานี

สุราษฎร ธานี 25.0000 - - 5.0000 20.0000 -

1214 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณวัดท,าโขลง ตําบลท,าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 24.0000 - - 4.8000 19.2000 -

1215 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหมู, 3 ตําบลโรงช�าง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 30.0000 - - 6.0000 24.0000 -

1216 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแคววังทอง
บ�านวังทอง หมู,ที่ 4 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 56.0000 - - 11.2000 22.4000 22.4000

1217 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก
บริเวณวัดองครักษ ธรรมปIญญาราม ตําบลทรายมูล 
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครยก

นครนายก 40.0000 - - 8.0000 16.0000 16.0000

1218 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําตะโคง 
บ�านตะแบง หมู,ที่ 2 ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย 

บุรีรัมย 21.0000 - - 4.2000 16.8000 -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1219 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
ตําบลบ�านกุ,ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (งบปnเดียว)

เพชรบุรี 12.0000 - - 12.0000 - -

1220 เขื่อนปYองกันตลิ่งพัง 
บริเวณที่ทําการองค การบริหารส,วนตําบลแสนตอ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ  (งบปnเดียว)

อุตรดิตถ 12.0000 - - 12.0000 - -

1221 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
หมู,ที่ 3 ตําบลหาดทนง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (งบปnเดียว)

อุทัยธานี 10.5000 - - 10.5000 - -

1222 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บริเวณหลังโรงเรียนพิชัย หมู,ที่ 3 - หมู,ที่ 5 บ�านวังพะเนียด 
ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  (งบปnเดียว)

อุตรดิตถ 9.0000 - - 9.0000 - -

1223 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง
ภายในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ�านเหมือดแอ, 
ตําบลหนองตูม อําเภอเมืองขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น (งบปnเดียว)

ขอนแก,น 10.0000 - - 10.0000 - -

1224 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณหน�าวัดสุราษฎณ รังสรรค  หมู,ที่ 4 ตําบลคลองควาย 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  (งบปnเดียว)

ปทุมธานี 14.0000 - - 14.0000 - -

1225 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
บ�านวังนางนวล หมู,ที่ 6 ตําบลแก,งกระจาน อําเภอแก,งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี  (งบปnเดียว)

เพชรบุรี 7.2200 - - 7.2200 - -

1226 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.หน�าโรงพยาบาลห�วยพลู 
ตําบลห�วยพลู อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (งบปnเดียว)

นครปฐม 11.0400 - - 11.0400 - -

1227 งานปรับปรุงเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
วัดบูรพาเกิ้งใต� ตําบลเกิ้ง อําเภอเมมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม (งบปnเดียว)

มหาสารคาม 10.0000 - - 10.0000 - -

1228 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําหมัน
บ�านด,านซ�าย หมู,ที่ 1 ตําบลด,านซ�าย อําเภอด,านซ�าย จังหวัดเลย (งบปnเดียว)

เลย 6.0000 - - 6.0000 - -
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1229 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยน้ําสวย
ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (งบปnเดียว)

หนองคาย 6.0000 - - 6.0000 - -

1230 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 2 ตําบลวัดเกาะ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย (งบปnเดียว)

สุโขทัย 6.3000 - - 6.3000 - -

1231 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลพบุรี
บริเวณวัดญาณเสน ตําบลโก,งธนู อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (งบปnเดียว)

ลพบุรี 8.5000 - - 8.5000 - -

1232 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแควหนุมาน
หมู,ที่ 1 บ�านหนองเอี่ยน ตําบลนาแขม อําเภอกบินทร บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี  (งบปnเดียว)

ปราจีนบุรี 7.0000 - - 7.0000 - -

1233 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแตะหรํา
หมู,ที่ 5 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง (งบปnเดียว)

ตรัง 2.0000 - - 2.0000 - -

1234 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําหมัน
บ�านเดิ่น หมู,ที่ 3 ตําบลด,านซ�าย อําเภอด,านซ�าย จังหวัดเลย (งบปnเดียว)

เลย 7.3800 - - 7.3800 - -

1235 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยสําบักแล
บ�านสร�างคอม หมู,ที่ 10 ตําบลสร�างคอม อําเภอสร�างคอม 
จังหวัดอุดรธานี (งบปnเดียว)

อุดรธานี 7.5000 - - 7.5000 - -

1236 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านกkางหงส  หมู,ที่ 6 ตําบลบ�านเปYา อําเภอแม,แตง จังหวัดเชียงใหม, (งบปnเดียว)

เชียงใหม, 8.7000 - - 8.7000 - -

1237 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านบอน หมู,ที่ 6 ตําบลปอน อําเภอทุ,งช�าง จังหวัดน,าน (งบปnเดียว)

น,าน 4.8600 - - 4.8600 - -

1238 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสินปุน
ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่

กระบี่ 30.0000 - - - 6.0000 24.0000

1239 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 7, หมู,ที่ 2 ตําบลกลอนโด อําเภอด,านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 90.0000 - - - 30.0000 60.0000

1240 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 4 ตําบลท,ามะกา อําเภอท,ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 30.0000 - - - 10.0000 20.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1241 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําตะเพิน
บริเวณฝายน้ําล�นและสะพาน หมู,ที่ 7 บ�านลําอีชู ตําบลหนองรี อําเภอบ,อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1242 เขื่อนปYงกันตลิ่งริมฝIUงลําน้ําปาว
หน�าวัดใต�โพธิ์ค้ํา จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปทางทิศใต�ฝIUงซ�าย ตําบลกาฬสินธุ  อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 66.0000 - - - 22.0000 44.0000

1243 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
วัดบ�านท,ากลาง บ�านท,ากลาง หมู,ที่ 8 ตําบลเจ�าท,า อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1244 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองขลุง 
หมู, 4 บ�านเขาน้ําอุ,น ตําบลหินดาต อําเภอปางศิลา 
จังหวัดกําแพงเพชร

กําแพงเพชร 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1245 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง (ช,วงที่ 2)
บริเวณเทศบาลท,ามะเขือ หมู,ที่ 2 ตําบลท,ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

กําแพงเพชร 19.2000 - - - 6.4000 12.8000

1246 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านกุดหล,ม หมู,ที่ 7 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก,น (ช,วงที่ 2)

ขอนแก,น 24.0000 - - - 8.0000 16.0000

1247 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง (ระยะที่ 2)
บ�านหนองเต,า หมู,ที่ 5 ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแก,น 
จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 25.5000 - - - 5.1000 20.4000

1248 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง
บ�านนาเพียง หมู,ที่ 4 ตําบลสําราญ อําเภอเมืองขอนแก,น 
จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 39.0000 - - - 13.0000 26.0000

1249 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง
บ�านดงพอง หมู,ที่ 10 ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก,น 
จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 23.0000 - - - 4.6000 18.4000

1250 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี 
หมู, 6 ตําบลท,าช�าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี 21.0000 - - - 4.2000 16.8000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1251 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี
บริเวณวัดน้ํารัก หมู,ที่ 2 ตําบลท,าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี 28.8000 - - - 9.6000 19.2000

1252 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณสํานักงาน กกต. ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลบางแก�ว 
อําเถอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 22.8000 - - - 7.6000 15.2000

1253 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
หมู,ที่ 5 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี หน�าวัดธรรมิกาวาส 
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1254 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณชุมชนท,าแจง เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 31.2000 - - - 10.4000 20.8000

1255 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 2 - หมู,ที่ 3 ตําบลโพนางดําออก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 39.0000 - - - 13.0000 26.0000

1256 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 6 ตําบลโพนางดํานอก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 39.0000 - - - 13.0000 26.0000

1257 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
บ�านคอนสวรรค  หมู,ที่ 8 ตําบลคอนสวรรค  อําเภอคอนสวรรค  
จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 25.0000 - - - 5.0000 20.0000

1258 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
บ�านปากค,ายช,องแมว หมู,ที่ 2 ตําบลหนองบัวระเหว 
อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1259 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าตะเภา 
บริเวณวัดสุบรรณนิมิตร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ชุมพร 63.0000 - - - 21.0000 42.0000

1260 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําระแม 
บริเวณปากคลองละแม จดบริเวณตลาดใต�เคี่ยม หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 3 
บ�านปากน้ําละแม ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

ชุมพร 42.0000 - - - 14.0000 28.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1261 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสวีหนุ,ม 
ทางเข�าวัดพระบรมธาตุสวี หมู,ที่ 1 ตําบลสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

ชุมพร 23.0000 - - - 4.6000 18.4000

1262 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก 
บ�านปงเคียน ตําบลดงมหาวัน 
อําเภอเวียงเชียงรุ�ง จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 22.5000 - - - 7.5000 15.0000

1263 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากก 
ตําบลท,าข�าวเปลือก อําเภอแม,จัน จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 28.5000 - - - 5.7000 22.8000

1264 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง 
ตั้งแต,ฝายพญาอุต หมู,ที่ 6 ถึงฝายท,ามะโกt หมู,ที่ 12 
ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1265 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
ช,วงบริเวณสะพานข�ามแม,น้ําปWง หมู,ที่ 6 บ�านเด,นสารถี (ฝIUงซ�าย) 
ตําบลบ�านตาล และบริเวณบ�านกองดิน (ฝIUงขวา) 
ตําบลท,าข�าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 66.0000 - - - 22.0000 44.0000

1266 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บริเวณโค�งปูVลิง หมู,ที่ 8 ตําบลบ�านตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 66.0000 - - - 22.0000 44.0000

1267 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแตะหรํา
หมู,ที่ 5 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ตรัง 2.0000 - - - 2.0000 -

1268 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตรัง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
หมู,ที่ 10 ตําบลท,าสะบ�า อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ตรัง 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1269 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําภูรา 
บ�านวังแตร� หมู,ที่ 7 ตําบลนาท,ามเหนือ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ตรัง 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1270 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าเลื่อน
บริเวณหน�าวัดคีรีวิหาร ตําบลตะกาง อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด

ตราด 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)

337



โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1271 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําคลองบ�านนา
บริเวณวัดช�าง ตําบลบ�านนา อําเภอบ�านนา จังหวัดนครยก

นครนายก 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1272 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก
บริเวณวัดศรีนาวา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู,ที่ 2 ตําบลศรีนาวา อําเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

นครนายก 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1273 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเจริญสุข
ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 28.8000 - - - 9.6000 19.2000

1274 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองหนองดินแดง
หมู,ที่ 7, หมู,ที่ 8 ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 48.0000 - - - 16.0000 32.0000

1275 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองห�วยเกรด 
ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1276 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบแม,น้ําท,าจีนจากปากคลองบางภาษี
หมู,ที่ 2 - หมู,ที่ 11 ตําบลคลองนกกระทุง อําเภอบางเลน        
จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 25.8000 - - - 8.6000 17.2000

1277 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําบังกอ
บ�านกุดข�าวปุYน ตําบลขามเฒ,า 
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นครพนม 19.2000 - - - 6.4000 12.8000

1278 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม
บ�านวังโพธิ์ (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 เหนือน้ํา) หมู,ที่ 12 
ตําบลไชยบุรี อําเภอท,าอุเทน จังหวัดนครพนม

นครพนม 28.0000 - - - 5.6000 22.4000

1279 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล
วัดด,านเกวียน หมู,ที่ 1 ตําบลด,านเกวียน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา 38.4000 - - - 12.8000 25.6000

1280 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําตะคอง
บริเวณวัดเกาะ หมู,ที่ 2 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา 30.0000 - - - 6.0000 24.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1281 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าพุด 
หมู,ที่ 4 ,8 ตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 19.2000 - - - 6.4000 12.8000

1282 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองนอกท,า
หมู,ที่ 1 ตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 24.0000 - - - 4.8000 19.2000

1283 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองกลาย
หมู,ที่ 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 21.0000 - - - 7.0000 14.0000

1284 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 3 ตําบลกลางแดด อําเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1285 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 7 ตําบลยางขาว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 37.8000 - - - 12.6000 25.2000

1286 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 1 ตําบลพันลาน อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1287 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 14 ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1288 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมูที่ 15 ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 25.2000 - - - 8.4000 16.8000

1289 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 4 ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 27.3000 - - - 9.1000 18.2000

1290 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 4 ตําบลพันลาน อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 28.8000 - - - 9.6000 19.2000

1291 เขื่อนปYองกันตลิ่ง
วัดปาชารังสรรค  ตําบลบางกร,าง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 28.2000 - - - 9.4000 18.8000

1292 เขื่อนปYองกันตลิ่ง
วัดโมลี ตําบลบางรักใหญ, อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 27.0000 - - - 9.0000 18.0000

1293 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
บ�านวังหมอ หมู,ที่ 1 ตําบลบ,อ อําเภอเมืองน,าน จังหวัดน,าน

น,าน 42.0000 - - - 14.0000 28.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1294 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านดอนไชย หมู,ที่ 7 ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดน,าน

น,าน 23.4000 - - - 7.8000 15.6000

1295 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําตะโคง 
บ�านตะแบง หมู,ที่ 2 ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย 

บุรีรัมย 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1296 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหน�าวัดบัวทอง หมู, 1 ตําบลบ�านปทุม อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 20.4000 - - - 6.8000 13.6000

1297 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณหน�าวัดปทุมทอง หมู,ที่ 1 ตําบลบ�านปทุม อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 25.0000 - - - 5.0000 20.0000

1298 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณหน�าวัดสุราษฎณ รังสรรค  หมู,ที่ 4 ตําบลคลองควาย 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 14.0000 - - - 14.0000 -

1299 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากุยบุรี (คลองเกลียว)
บริเวณหน�าวัดปากคลองเกลียว ตําบลบ,อนอก 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประจวบคีรีขันธ 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1300 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแควพระปรง 
บริเวณวัดบ�านนาไผ,รส ตําบลย,านรี อําเภอกบินทร บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 24.0000 - - - 8.0000 16.0000

1301 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแควพระปรง 
หมู,ที่ 8 ตําบลบ�านนา อําเภอกบินทร บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1302 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแควหนุมาน
หมู,ที่ 1 บ�านหนองเอี่ยน ตําบลนาแขม อําเภอกบินทร บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 7.0000 - - - 7.0000 -

1303 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณวัดยายเม�าเตี้ย หมู,ที่ 5 ตําบลบางเตย อําเภอบ�านสร�าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1304 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี 
บริเวณบ�านวังหวาย หมู,ที่ 4 ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 21.0000 - - - 7.0000 14.0000

1305 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม ระยะที่ 4)
บริเวญหมู,ที่ 2 หมู,ที่ 3 ตําบลบ�านโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 24.0000 - - - 8.0000 16.0000

1306 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองทางหลวง
บริเวณวัดสามเพลง บริเวณหมู,ที่ 9 ตําบลปลายกลัด อําเภอบางซ�าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 30.0000 - - - 6.0000 24.0000

1307 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล
บริเวณหมู,ที่ 8 และหมู,ที่ 9 ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 63.0000 - - - 21.0000 42.0000

1308 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางหลวง 
บริเวณหมู,ที่ 2 - หมู,ที่ 4 ตําบลบางหลวง อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 90.0000 - - - 30.0000 60.0000

1309 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางหลวง 
บริเวณหมู,ที่ 3,4 ตําบลท,าช�าง อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1310 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณหมู,ที่ 1 ตําบลไม�ตรา อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 66.0000 - - - 22.0000 44.0000

1311 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณหมู,ที่ 2 อําเภอภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 50.4000 - - - 16.8000 33.6000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1312 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ํางิม
บ�านดอนตัน - นาปรัง หมู,ที่ 1 - หมู,ที่ 2 ตําบลปง อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา

พะเยา 84.0000 - - - 28.0000 56.0000

1313 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองห�วยแพะ
ตลิ่งฝIUงซ�ายและฝIUงขวา บ�านบุญยืน หมู,ที่ 2 ตําบลนาปรัง อําเภอปง
จังหวัดพะเยา (ต,อเนื่องระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนปง)

พะเยา 48.0000 - - - 16.0000 32.0000

1314 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําต๋ํา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
ตําบลแม,ต๋ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พะเยา 63.0000 - - - 21.0000 42.0000

1315 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางม,วง
หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 2, หมู,ที่ 4, หมู,ที่ 5, ตําบลบางม,วง อําเภอตะกั่วปVา จังหวัดพังงา

พังงา 48.0000 - - - 16.0000 32.0000

1316 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเหล พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณบ�านช�างเชื่อ หมู,ที่ 4 ตําบลเหล อําเภอกะปง จังหวัดพังงา

พังงา 38.1000 - - - 12.7000 25.4000

1317 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพังงา
ฝายท,า หมู,ที่ 2 ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

พังงา 19.2000 - - - 6.4000 12.8000

1318 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเต,า
ตําบลโคกชะงาย อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ทั้ง 2 ฝIUง)

พัทลุง 53.7900 - - - 17.9300 35.8600

1319 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองน้ําใส
หมู,ที่ 6 ตําบลควนมะพร�าว อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 49.5000 - - - 16.5000 33.0000

1320 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
บริเวณชุมชนหลังวัดงิ้วราย หมู,ที่ 7 ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 23.4000 - - - 7.8000 15.6000

1321 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 2 - 3 ตําบลปากทาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 23.4000 - - - 7.8000 15.6000

1322 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 6 บ�านคลองข,อย ตําบลไผ,หลวง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1323 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 3 ตําบลปากทาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1324 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 6 บ�านคลองข,อยพัฒนา ตําบลไผ,หลวง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1325 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแคววังทอง
บ�านวังทอง หมู,ที่ 4 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 33.6000 - - - 11.2000 22.4000

1326 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแควน�อย
บ�านท�อแท� หมูที่ 2 ตําบลท�อแท� อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 42.0000 - - - 14.0000 28.0000

1327 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมบึงระมาณ 
บ�านหล,ายมือสี หมู,ที่ 6 ตําบลปลักแรด
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1328 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 2 บ�านท,าชัย ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 19.2000 - - - 6.4000 12.8000

1329 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บริเวณชุมชนชาวแพฝIUงตะวันออก ตําบลในเมือง             
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 23.0700 - - - 7.6900 15.3800

1330 เขื่อนปYองกันตลลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
หมู,ที่ 2 ตําบลบ�านลาด อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 24.0000 - - - 8.0000 16.0000

1331 เขื่อนปYองกันตลิ่ง 
บริเวณวัดปากคลอง ตําบลบางครก อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1332 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางตะบูน
บริเวณปากคลองมอญถึงปากคลองสามคลอง หมู,ที่ 2 - หมู,ที่ 3 
(ระยะที่ 2) ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 21.0000 - - - 7.0000 14.0000

1333 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
บ�านวังนางนวล หมู,ที่ 6 ตําบลแก,งกระจาน อําเภอแก,งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 7.2200 - - - 7.2200 -

1334 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก 
ถนนพิทักษ  เทศบาลตําบลเมืองหล,มสัก อําเภอหล,มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ 

เพชรบูรณ 21.0000 - - - 4.2000 16.8000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1335 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
หมู,ที่ 4 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 

เพชรบูรณ 21.6000 - - - 7.2000 14.4000

1336 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านหนุนใต� หมู,ที่ 2 ตําบลบ�านหมุน อําเภอสอง จังหวัดแพร,

แพร, 25.0000 - - - 5.0000 20.0000

1337 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ระยะที่ 2)
บ�านใคร,นุ,น หมู,ที่ 15 ตําบลมะค,า อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 19.2000 - - - 6.4000 12.8000

1338 งานปรับปรุงเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
วัดบูรพาเกิ้งใต� ตําบลเกิ้ง อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 10.0000 - - - 10.0000 -

1339 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
วัดเสริมสุขคงคา และชุมชนชาวบ�านโขงใหญ, หมู,ที่ 12 ตําบลมะค,า อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 25.0000 - - - 5.0000 20.0000

1340 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านศรีสุข ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 39.0000 - - - 13.0000 26.0000

1341 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยสิงห  
บ�านโนนศรี หมู,ที่ 3 ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร 21.0000 - - - 7.0000 14.0000

1342 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปาย
บริเวณศูนย บริการและพัฒนาลุ,มน้ําปายตามพระราชดําริ 
(ต,อเนื่องงบประมาณปn 2560) หมู,ที่ 5 ตําบลผาบ,อง 
อําเภอเมืองแม,ฮ,องสอน จังหวัดแม,ฮ,องสอน

แม,ฮ,องสอน 30.0000 - - - 6.0000 24.0000

1343 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายวม
ช,วงสะพานข�ามลําน้ํายวม หมู,ที่ 8 บ�านคะปวง - หมู,ที่ 3 
บ�านทุ,งแพม ตําบลแม,ยวม อําเภอแม,สะเรียง จังหวัดแม,ฮ,องสอน

แม,ฮ,องสอน 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1344 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บริเวณวัดพระพุทธบาทยโสธร ตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร

ยโสธร 66.0000 - - - 22.0000 44.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1345 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านดอนแก�ว หมู,ที่ 7 ตําบลเขื่องคํา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ยโสธร 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1346 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านเวินชัย หมู,ที่ 5 ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ยโสธร 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1347 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซน�อย 
จากบ�านนางมะลิวัลย  - รั้วสุสานวัดนักบุญยอเซฟ (ช,วงที่2) หมู,ที่ 4 ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอ
ปVาติ้ว จังหวัดยโสธร

ยโสธร 45.0000 - - - 15.0000 30.0000

1348 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านท,าสะแบง หมู,ที่ 4 ตําบลมะบ�า อําเภอทุ,งเขาหลวง 
จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 21.6000 - - - 7.2000 14.4000

1349 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายัง
บ�านท,าเยี่ยม หมู,ที่ 5 ตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 28.8000 - - - 9.6000 19.2000

1350 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านดินดํา หมู,ที่ 9 ตําบลดินดํา อําเภอจังหาร จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 28.8000 - - - 9.6000 19.2000

1351 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านท,าไคร� หมู,ที่ 1 ตําบลกลาง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1352 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองกะเปอร  
ตําบลกะเปอร  อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง

ระนอง 42.0000 - - - 14.0000 28.0000

1353 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแนวถนน (ตอน 6)
ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี 22.7500 - - - 4.5500 18.2000

1354 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง 
บ�านแม,เชียงรายลุ,ม หมู, 3 ตําบลแม,พริก อําเภอแม,พริก จังหวัดลําปาง

ลําปาง 30.0000 - - - 6.0000 24.0000

1355 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง
บ�านเหล,า หมู,ที่ 5 ตําบลล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

ลําปาง 21.0000 - - - 7.0000 14.0000

1356 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านดงหลวง หมู,ที่ 5 เชื่อมบ�านใต�พัฒนา หมู,ที่ 11 ตําบลวังผาง 
อําเภอเวียงหนองล,อง จังหวัดลําพูน

ลําพูน 30.0000 - - - 10.0000 20.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1357 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านท,าตุ�ม หมู,ที่ 1 ตําบลท,าตุ�ม อําเภอปVาซาง จังหวัดลําพูน

ลําพูน 28.0000 - - - 5.6000 22.4000

1358 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมน้ําหมัน
บ�านตลาด หมู,ที่ 1 และบ�านเดิ่น หมู,ที่ 3 ตําบลด,านซ�าย 
อําเภอด,านซ�าย จังหวัดเลย

เลย 28.8000 - - - 9.6000 19.2000

1359 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมปากน้ําชม หมู,ที่ 1 บ�านปากชม 
อําเภอปากชม จังหวัดเลย

เลย 27.0000 - - - 5.4000 21.6000

1360 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลาย
บริเวณชุมชนบ�านเลิงใหญ, ตําบลกุดปVอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เลย 19.8000 - - - 6.6000 13.2000

1361 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย
บ�านกกม,วงชี-บ�านใหม, (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือน้ํา) 
ตําบลกุดปVอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เลย 42.0000 - - - 14.0000 28.0000

1362 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพุง 
บ�านทามไฮ ตําบลตองโขบ 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1363 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม 
บ�านท,างาม หมู, 4 ตําบลหนองบัวสิม อําเภอคําตากล�า จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 35.7240 - - - 11.9080 23.8160

1364 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสงคราม 
บ�านท,าสาวเอ� หมู, 15 ตําบลหนองบัวสิม อําเภอคําตากล�า 
จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 27.3600 - - - 9.1200 18.2400

1365 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา 
บริเวณวัดท,าแซ บ�านหนองบัว หมู,ที่ 4 ตําบลคลองอู,ตะเภอ 
อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา

สงขลา 66.0000 - - - 22.0000 44.0000

1366 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา 
บ�านท,าแขก หมู,ที่ 2 ตําบลทุ,งลาน อําเภอคลองหอยโข,ง และหมู,ที่ 8 ตําบลบ�านพรุ อําเภอ
หาดใหญ, จังหวัดสงขลา

สงขลา 39.6000 - - - 13.2000 26.4000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1367 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองมําบัง
บ�านโตkะยูดkะ หมู,ที่ 5 ตําบลฉลุง อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล

สตูล 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1368 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองชลประทานดี 7 (คลองตาขํา) 
ตําบลชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 2)

สมุทรสาคร 45.0000 - - - 15.0000 30.0000

1369 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ 
ชุมชนบ�านหลักสี่ หมู,ที่ 7- ชุมชนตลาดเตาอิฐ  หมู,ที่ 13          
ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ,มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 69.0000 - - - 23.0000 46.0000

1370 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสะดวก
บริเวณหน�าวัดสวนส�ม หมู,ที่ 2  ตําบลสวนส�ม อําเภอบ�านแพ�ว 
จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 24.0000 - - - 8.0000 16.0000

1371 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน 
บริเวณชุมชนศาลเจ�าตึก หมู, 8 ตําบลท,าเสา อําเภอกระทุ,มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 34.8000 - - - 11.6000 23.2000

1372 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก 
บริเวณวัดชุ�ง (ระยะที่ 2) ต,อเนื่องเขื่อนเดิม ตําบลเริงราง 
อําเภอเสาไห� จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1373 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดเชิงราก ตําบลเริงราง อําเภอเสาไห� จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1374 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดบ�านยาง ตําบลบ�านยาง อําเภอเสาไห� จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 25.0000 - - - 5.0000 20.0000

1375 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา (ระยะที่ 3)
ตําบลประศุก อําเภออินทร บุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 52.8000 - - - 17.6000 35.2000

1376 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหมู, 3 ตําบลโรงช�าง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 30.0000 - - - 6.0000 24.0000

1377 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหมู, 5 ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห บุรี ระยะ 2

สิงห บุรี 30.0000 - - - 6.0000 24.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1378 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหมู, 5 ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 31.8000 - - - 10.6000 21.2000

1379 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 2 ตําบลย,านยาว อําเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย 27.0000 - - - 9.0000 18.0000

1380 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 4 ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย 30.0000 - - - 6.0000 24.0000

1381 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 9 ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย 24.0000 - - - 4.8000 19.2000

1382 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน 
บริเวณวัดปูVบัว ตําบลสามชัย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 19.2000 - - - 6.4000 12.8000

1383 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิมทางทิศใต�) บริเวณหมู,ที่ 3 ตําบลวังน้ําซับ 
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 72.0000 - - - 24.0000 48.0000

1384 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองศก
ถนน คสล.สายพี่น�อง - บางพ,อตา หมู,ที่ 6 ตําลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร ธานี

สุราษฎร ธานี 25.0000 - - - 5.0000 20.0000

1385 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองศก
หมู,ที่ 4 ตําบลพังกาญจน  อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร ธานี

สุราษฎร ธานี 30.0000 - - - 6.0000 24.0000

1386 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บริเวณเชิงสะพานชิดชอบพัฒนา บ�านตาทิตย  หมู,ที่ 8 
บ�านหนองบัว หมู,ที่ 14 ตําบลกระโพ อําเภอท,าตูม จังหวัดสุรินทร 

สุรินทร 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1387 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บริเวณเชิงสะพานบุรีรินทร  บ�านหลุมดิน หมู,ที่ 9 ตําบลเมืองลีง 
อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

สุรินทร 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1388 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณสะพานข�ามแม,น้ําถึงสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลปVาโมก อําเภอปVาโมก จังหวัด
อ,างทอง

อ,างทอง 21.6000 - - - 7.2000 14.4000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1389 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณบ�านโพธิ์ทูล หมู,ที่ 3 ตําบลจําปาหล,อ อําเภอเมืองอ,างทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 22.8000 - - - 7.6000 15.2000

1390 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บริเวณหมู, 4 ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 27.0000 - - - 9.0000 18.0000

1391 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
บ�านโพสะ หมู, 8 ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ,างทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 87.0000 - - - 29.0000 58.0000

1392 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู, 1 ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1393 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู, 6 (ท,าทรายวัลลีย ) - ท�ายเขื่อน หมู, 4 ตําบลจําปาหล,อ 
อําเภอเมืองอ,างทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 45.0660 - - - 15.0220 30.0440

1394 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 2 ตําบลบางเสด็จ อําเภอปVาโมก จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 32.4000 - - - 10.8000 21.6000

1395 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองน้ําโสม
บ�านน้ําปด หมู,ที่ 3 ตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1396 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําราง 
บ�านขุมพล หมู,ที่ 7 ตําบลนายูง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1397 เขื่อนปYองกันตลิ่งพัง 
บริเวณที่ทําการองค การบริหารส,วนตําบลแสนตอ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 12.0000 - - - 12.0000 -

1398 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองตรอน 
หมู,ที่ 5 ตําบลบ�านแก,ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1399 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
เขตเทศบาลตําบลบ�านเกาะ 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 21.0000 - - - 4.2000 16.8000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1400 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสะแกกรัง
หมู,ที่ 5 - หมู,ที่ 7 (หน�าวัดบางกุ�ง) ตําบลสะแกกรัง 
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี 84.0000 - - - 28.0000 56.0000

1401 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 3 ตําบลหาดทนง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี 25.5000 - - - 5.1000 20.4000

1402 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล 
บ�านกุดชุม หมู,ที่ 1 ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 60.0000 - - - 20.0000 40.0000

1403 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยวังนอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
ตําบลปทุม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 84.0000 - - - 28.0000 56.0000

1404 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย
บ�านดอนแดงใหญ, หมู,ที่ 2 ตําบลหนองเหล,า อําเอภม,วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1405 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย
บ�านหนองสุ,ม หมู,ที่ 5 ตําบลหนองฮาง อําเภอม,วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 36.0000 - - - 12.0000 24.0000

1406 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําห�วยขะยุง
หมู,ที่ 8 บ�านน้ําคํา ตําบลห�วยขะยุง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 87.0000 - - - 29.0000 58.0000

1407 เขื่อนปYองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน ริมมูลน�อย
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 54.0000 - - - 18.0000 36.0000

1408 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าผา-บางแก�ว
หมู,ที่ 2, หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 6 และหมู,ที่ 7 ตําบลบางแขม 
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 63.0000 - - - 21.0000 42.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1409 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
บริเวณ หมู,ที่ 3 บ�านคงคาเหนือ - หมู,ที่ 4 บ�านปVาไม� ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี 48.0000 - - - 16.0000 32.0000

1410 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
และท,าเทียบเรือ บริเวณตลาดริมแม,น้ําแม,กลอง ตําบลแม,กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 24.0000 - - - 8.0000 16.0000

1411 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองใหญ, พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดตะโหนดราย ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 21.0000 - - - 4.2000 16.8000

1412 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองโพงพางล,าง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดโพงพาง หมู,ที่ 2 ตําบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 21.5000 - - - 4.3000 17.2000

1413 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากระบี่
บริเวณเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ, อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่

กระบี่ 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1414 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณวัดเขาพระ หมุ,ที่ 2 ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 24.0000 - - - 4.8000 19.2000

1415 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
หมู,ที่ 1, หมุ,ที่ 3 ตําบลย,านยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 57.6000 - - - 19.2000 38.4000

1416 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าข,อย
บริเวณวัดหนองสาหร,าย หมู,ที่ 7 ตําบลหนองสาหร,าย
อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 30.0000 - - - 10.0000 20.0000

1417 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณวัดท,าโขลง ตําบลท,าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 24.0000 - - - 4.8000 19.2000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1418 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
วัดลําชีศรีวนาราม หมู,ที่ 5 ตําบลลําชี อําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 12.0000 - - - - 12.0000

1419 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านโนนแดง (ระยะ 2) หมู,ที่ 1 ตําบลลําชี อําเภอฆ�องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 6.0000 - - - - 6.0000

1420 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง (ช,วงที่ 1)
บริเวณเทศบาลท,ามะเขือ หมู,ที่ 2 ตําบลท,ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

กําแพงเพชร 4.6000 - - - - 4.6000

1421 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําพอง 
บ�านท,าแก หมู,ที่ 6 ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 6.0000 - - - - 6.0000

1422 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ระยะที่ 2)
บ�านโจด หมู,ที่ 7 ตําบลกุดเค�า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 14.0000 - - - - 14.0000

1423 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านชีวังแคน หมู,ที่ 13 ตําบลสวนหม,อน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 14.0000 - - - - 14.0000

1424 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําจันทบุรี
บริเวณหมู,ที่ 7 ตําบลท,าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี 9.6000 - - - - 9.6000

1425 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลบางแก�ว 
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 5.0000 - - - - 5.0000

1426 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยสุครีพ ช,วงที่ 4
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี 5.0000 - - - - 5.0000

1427 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย (ตอนที่ 2)
หมู,ที่ 1 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 10.0000 - - - - 10.0000

1428 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
บริเวณสุดเขตหลังวัดเจริญสุข หมู,ที่ 1 ตําบลแพรกศรีราชา 
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 13.1600 - - - - 13.1600
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1429 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
บ�านสงแดง หมู,ที่ 6 ตําบลยางหวาย อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 6.6000 - - - - 6.6000

1430 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านปากคันฉู หมู,ที่ 14 บริเวณประปาหมู,บ�าน ตําบลลุ,มลําชี 
อําเภอบ�านเขว�า จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 8.0000 - - - - 8.0000

1431 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพรม 
เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 11.6000 - - - - 11.6000

1432 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสวีหนุ,ม 
บริเวณวัดแหลมปอ หมู,ที่ 4 ตําบลสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

ชุมพร 9.0000 - - - - 9.0000

1433 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสวีหนุ,ม 
หมู,ที่ 2 ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

ชุมพร 10.0000 - - - - 10.0000

1434 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํางาว 
ตําบลหล,ายงาว อําเภอเวียงแก,น จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 11.2500 - - - - 11.2500

1435 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอิง 
บ�านน้ําแพร, ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 4.5000 - - - - 4.5000

1436 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอิง 
บ�านสันติธรรม ตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

เชียงราย 4.5000 - - - - 4.5000

1437 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านเปYา หมู,ที่ 4 ตําบลบ�านเปYา อําเภอแม,แตง จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 4.2000 - - - - 4.2000

1438 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านกkางหงส  หมู,ที่ 6 ตําบลบ�านเปYา อําเภอแม,แตง จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 8.7000 - - - - 8.7000

1439 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านสหกรณ นิคมหัวงาน หมู,ที่ 7 ตําบลแม,แฝก อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม,

เชียงใหม, 6.6000 - - - - 6.6000

1440 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําภูรา พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
บริเวณสถานสงเคราะห คนชราบ�านศรีตรัง หมู,ที่ 2 ตําบลปากแจ,ม อําเภอห�วยยอด จังหวัด
ตรัง

ตรัง 16.0000 - - - - 16.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1441 เขื่อนปYองกัตลิ่งริมคลองปะเหลียน
หมู,ที่ 3 ตําบลท,าพญา อําเภอย,านตาขาว จังหวัดตรัง

ตรัง 12.0000 - - - - 12.0000

1442 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําภูรา
หมู,ที่ 2 ตําบลปากแจ,ม อําเภอห�วยยอด จังหวัดตรัง

ตรัง 16.0000 - - - - 16.0000

1443 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําพิกุล
หมู,ที่ 1 ตําบลหนองบ,อ อําเภอย,านตาขาว จังหวัดตรัง

ตรัง 16.0000 - - - - 16.0000

1444 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสลัก
บริเวณหมู,ที่ 3 ตําบลท,าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตราด 6.4000 - - - - 6.4000

1445 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง
บ�านหินโค�ว หมู,ที่ 2 ตําบลตากตก อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก

ตาก 9.6000 - - - - 9.6000

1446 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํานครนายก
บริเวณวัดองครักษ ธรรมปIญญาราม ตําบลทรายมูล 
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครยก

นครนายก 8.0000 - - - - 8.0000

1447 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยทวย
บริเวณประตูระบายน้ํา (ต,อเขื่อนเดิมเหนือน้ํา) ห�วยทวยถึงกองร�อย อส.ตําบลโนนตาล 
อําเภอท,าอุเทน จังหวัดนครพนม

นครพนม 13.0000 - - - - 13.0000

1448 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ํามูล
บริเวณวัดท,าหลวง บ�านท,าหลวง หมู,ที่ 2 ตําบลท,าหลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา 7.2000 - - - - 7.2000

1449 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ํามูล
บริเวณบ�านหนองบัวรี หมู,ที่ 5 ตําบลท,าช�าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา 6.0000 - - - - 6.0000

1450 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตาปn
หมู,ที่ 2 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 6.6000 - - - - 6.6000

1451 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าดี พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 2, หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 4 และหมู,ที่ 7 ตําบลกําโลน
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 22.0000 - - - - 22.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1452 เขื่อนปYองกันตลิ่งคลองเสาธง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
วัดถลุงทอง หมู,ที่ 1 ตําบลหินตก อําเภอร,อนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 4.2000 - - - - 4.2000

1453 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 4 ตําบลพิกุล อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 14.4000 - - - - 14.4000

1454 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
เขตเทศบาลเมืองชุมแสง ตั้งแต,จุดสิ้นสุดระบบปYองกันน้ําท,วม
พื้นที่ชุมชนชุมแสง ระยะที่ 2 ถึงสุดเขตเทศบาล อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 8.4000 - - - - 8.4000

1455 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 9 ตําบลพิกุล อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 12.0000 - - - - 12.0000

1456 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง 
หมู,ที่ 2 ตําบลเก�าเลี้ยว อําเภอเก�าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 7.2000 - - - - 7.2000

1457 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง 
หมู,ที่ 10 ตําบลหัวดง อําเภอเก�าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 6.7200 - - - - 6.7200

1458 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู,ที่ 5,6,7 ตําบลย,านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 8.0000 - - - - 8.0000

1459 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู,ที่ 2 ตําบลบางมะฝVอ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 

นครสวรรค 8.0000 - - - - 8.0000

1460 เขื่อนปYองกันตลิ่ง
วัดส�มเกลี้ยง ตําบลบางแม,นาง อําเภอบางใหญ, จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 9.2000 - - - - 9.2000

1461 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอิทราราม 
หมู,ที่ 1 ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 13.2000 - - - - 13.2000

1462 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านตาลชุม หมู,ที่ 7 ตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา จังหวัดน,าน

น,าน 4.8000 - - - - 4.8000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1463 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านบอน หมู,ที่ 6 ตําบลปอน อําเภอทุ,งช�าง จังหวัดน,าน

น,าน 4.8600 - - - - 4.8600

1464 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านวังว�า หมู,ที่ 5 ตําบลท,าวังผา อําเภอท,าวังผา จังหวัดน,าน

น,าน 8.4000 - - - - 8.4000

1465 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยคาด
บ�านห�วยคาด ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬ 5.6000 - - - - 5.6000

1466 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล
บ�านชัยมงคล หมู,ที่ 20 ตําบลนิคม อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

บุรีรัมย 16.0000 - - - - 16.0000

1467 เขื่อนปYองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณวัดท�ายเกาะใหญ, หมู,ที่ 3 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 13.0000 - - - - 13.0000

1468 เขื่อนปYองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ําเจ�าพระยา
บริเวณวัดสําแล หมู,ที่ 2 ตําบลบ�านกระฉซง อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี 4.2000 - - - - 4.2000

1469 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากุยบุรี (ระยะที่ 2)
บริเวณวัดไร,บนอุดมพลาราม หมู,ที่ 2 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประจวบคีรีขันธ 7.7000 - - - - 7.7000

1470 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี 
บริเวณวัดปากแพรก ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 4.2000 - - - - 4.2000

1471 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปราจีนบุรี
บริเวณหมู,ที่ 2 บ�านหัวสะแก ตําบลบางยาง อําเภอบ�านสร�าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 4.2000 - - - - 4.2000

1472 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางหลวง
บริเวณหมู,ที่ 2 ตําบลทางช�าง ถึง หมู,ที่ 8 ตําบลวัดตะกู อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 12.0000 - - - - 12.0000

1473 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางหลวง
บริเวณหมู,ที่ 4 ตําบลทางช�าง อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 4.8000 - - - - 4.8000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1474 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
หมู,ที่ 7, หมู,ที่ 9 ตําบลท,าเจ�าสนุก อําเภอท,าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 12.0000 - - - - 12.0000

1475 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
ตําลขนอนหลวง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 9.3000 - - - - 9.3000

1476 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 1 บ�านห�วยสิงห  เทศบาลตําบลแม,ยม อําเภอปง จังหวัดพะเยา

พะเยา 6.2000 - - - - 6.2000

1477 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านม,วง หมู,ที่ 5 ตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา

พะเยา 6.4000 - - - - 6.4000

1478 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพังงา
บ�านการ หมู,ที่ 1 ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

พังงา 5.8000 - - - - 5.8000

1479 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองเหล
บ�านปากเหล หมู,ที่ 2 ตําบลเหล อําเภอกะปง จังหวัดพังงา

พังงา 6.0000 - - - - 6.0000

1480 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบ,อแสน
บ�านท,าใหญ, หมู,ที่ 8 ตําบลบ,อแสน อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา

พังงา 7.0000 - - - - 7.0000

1481 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองปากพะเนียด (ช,วงที่ 3)
เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 6.0000 - - - - 6.0000

1482 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต� พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณวัดมะกอกเหนือ ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 9.6000 - - - - 9.6000

1483 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองวง
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร ถังแดง หมู,ที่ 1 ตําบลลําสินธุ  
อําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 4.5000 - - - - 4.5000

1484 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
หมู,ที่ 7 ตําบลฆะฆัง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 7.8000 - - - - 7.8000

1485 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
หมู,ที่ 3 ตําบลฆะมัง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 7.8000 - - - - 7.8000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1486 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม 
บริเวณหน�าวัดไผ,ท,าโพธิ์เหนือ หมู,ที่ 1 ตําบลไผ,ท,าโพธิ์ 
อําเภอโพธิ์ประทับช�าง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 8.0000 - - - - 8.0000

1487 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม 
หมู,ที่ 1 บ�านจระเข�ผอม ตําบลรังนก อําเภอสามง,าม จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 4.2000 - - - - 4.2000

1488 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บริเวณหลังวัดรายฑูรบูรณะ หมู,ที่ 1 ตําบลวังจิก อําเภอโพธิ์ประทับช�าง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 8.0000 - - - - 8.0000

1489 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน (มะเดื่อ 2)
บ�านสามขา หมู,ที่ 8 ตําบลฆะมัง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พิจิตร 7.8000 - - - - 7.8000

1490 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านเกาะแก�ว บริเวณหมู,ที่ 5 ตําบลจอมแจ�ง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 9.6000 - - - - 9.6000

1491 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านหัวแหลม บริเวณหมู,ที่ 1 บ�านวัดใหม, ตําบลบ�านไร, 
อําเภอบางกระทุ,ม จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 9.6000 - - - - 9.6000

1492 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
หมู,ที่ 1 ตําบลบ�านหม�อ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 5.0000 - - - - 5.0000

1493 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเพชรบุรี
ตําบลบ�านกุ,ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 12.0000 - - - - 12.0000

1494 เขื่อนปYองกันตลิ่ง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  
วัดปากลัด (ส,วนต,อ) ตําบลบางตะบูน อําเภอบ�านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 7.0000 - - - - 7.0000

1495 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
หมู,ที่ 9 บ�านไทรงาม ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ  
จังหวัดเพชรบูรณ 

เพชรบูรณ 7.5000 - - - - 7.5000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1496 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
ต,อจากสุดเขื่อนริมแม,น้ําปVาสักจากสะพานร,วมใจพัฒนาไปทางทิศใต� ถึงซอยเพียรเหรียญ
รักษา (บ�านปVามะเขือ) ชุมชนสักงอย 
เทศบาลเมืองหล,มสัก อําเภอหล,มสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เพชรบูรณ 4.2000 - - - - 4.2000

1497 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านดินดําพัฒนา ตําบลเกิ้ง อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 10.0000 - - - - 10.0000

1498 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านม,วงใหญ, หมู,ที่ 6 ตําบลโพนงาม อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 7.0000 - - - - 7.0000

1499 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายวม
จุดเริ่มต�นบริเวณหลังแบ็ลคแอนท คอฟฟnUช็อฟ ถึงบริเวณชุมชนโปVงใน เทศบาลตําบลแม,สะ
เรียง อําเภอแม,สะเรียง จังหวัดแม,ฮ,องสอน

แม,ฮ,องสอน 10.0000 - - - - 10.0000

1500 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปาย พร�อมทางเท�า
ฝIUงเทศบาล ตําบลปาย อําเภอ
จังหวัดแม,ฮ,องสอน

แม,ฮ,องสอน 12.0000 - - - - 12.0000

1501 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซน�อย 
จากสะพานไม� - ปะปาเก,า หมู,ที่ 6 ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปVาติ้ว จังหวัดยโสธร

ยโสธร 4.5000 - - - - 4.5000

1502 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย 
จากท,าเครื่อง - นานายเข็มพรเล็บขาว 
หมู,ที่ 2 ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปVาติ้ว จังหวัดยโสธร

ยโสธร 7.5000 - - - - 7.5000

1503 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย 
จากท,าเครื่อง - นานายยุญกอง หมู,ที่ 2
ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปVาติ้ว จังหวัดยโสธร

ยโสธร 5.2500 - - - - 5.2500

1504 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ�านดอนคํา หมู,ที่ 9 ตําบลคําไฮ อําเภอพนมไพร 
จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 12.4800 - - - - 12.4800
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1505 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านดินแดง หมู,ที่ 3 ตําบลดงสิงห  อําเภอจังหาร จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 5.7000 - - - - 5.7000

1506 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี 
บ�านงิ้ว หมู,ที่ 5 ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร�อยเอ็ด

ร�อยเอ็ด 10.8000 - - - - 10.8000

1507 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางนอน
บริเวณ ต.ช.ด. 415 (ระยะที่ 2) หมู,ที่ 3 ตําบลบางนอน 
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ระนอง 4.8800 - - - - 4.8800

1508 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองราชกรูด (ตอนที่ 2) ต,อเนื่องคลองน้ําใส
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ระนอง 12.0000 - - - - 12.0000

1509 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลพบุรี
บริเวณวัดญาณเสน ตําบลโก,งธนู อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี 8.5000 - - - - 8.5000

1510 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําลพบุรี
บริเวณวัดตะโก ตําบลโก,งธนู อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี 4.2000 - - - - 4.2000

1511 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง
บ�านลําปางกลางตะวันออก หมู,ที่ 11 ตําบลชมพู 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ลําปาง 7.2700 - - - - 7.2700

1512 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง 
บ�านเหล,าแม,ปูน หมู, 3 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ลําปาง 6.8000 - - - - 6.8000

1513 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําวัง
บ�านศาลาเม็ง หมู,ที่ 9 (ตอน2) ตําบลท,าผา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง

ลําปาง 7.9700 - - - - 7.9700

1514 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านท,าหลุก หมู,ที่ 4 ตําบลหนองล,อง อําเภอเวียงหนองล,อง 
จังหวัดลําพูน

ลําพูน 7.2000 - - - - 7.2000

1515 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปWง
บ�านหนองเขียด หมู,ที่ 4 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบ�านโฮ,ง จังหวัดลําพูน

ลําพูน 7.2000 - - - - 7.2000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1516 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําหมัน
บ�านด,านซ�าย หมู,ที่ 1 ตําบลด,านซ�าย อําเภอด,านซ�าย จังหวัดเลย

เลย 6.0000 - - - - 6.0000

1517 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําหมัน
บ�านเดิ่น หมู,ที่ 3 ตําบลด,านซ�าย อําเภอด,านซ�าย จังหวัดเลย

เลย 7.3800 - - - - 7.3800

1518 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยภูและแม,น้ําเลย
บ�านปากภู หมู,ที่ 3 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เลย 6.0000 - - - - 6.0000

1519 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเลย
บ�านโพนค,าย หมู,ที่ 6 ตําบลนาอ�อ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เลย 8.4000 - - - - 8.4000

1520 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยทับทัน
บริเวณหลังที่ว,าการอําเภอบึงบูรพ  ตําบลบึงบูรพ  อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ 4.2000 - - - - 4.2000

1521 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอูน 
เทศบาลตําบลพรรณานิคม ตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 22.0000 - - - - 22.0000

1522 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําอูน 
บ�านงิ้ว ตําบลอุ,มจาน อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร

สกลนคร 7.2000 - - - - 7.2000

1523 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา
บ�านคลองแงะ-บ�านท,าโพธิ์ออก ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา

สงขลา 4.2000 - - - - 4.2000

1524 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา
บ�านแม,ทอมออก หมู,ที่ 4 ตําบลแม,ทอม อําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา

สงขลา 4.2000 - - - - 4.2000

1525 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู 
ล�อมรอบศูนย วิจัยและพัฒนาการเพาะเลื้ยงสัตว น้ําจืดสตูล (ตอนที่1 ) ตําบลกําแพง อําเภอ
ละงู จังหวัดสตูล

สตูล 4.2000 - - - - 4.2000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1526 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน 
พื้นที่ชุมชนบ�านเกาะ ตําบลบ�านเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 33.0000 - - - - 33.0000

1527 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน 
พื้นที่ชุมชนวัดกําพร�า หมู, 2 ตําบลบางหญ�าแพรก อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 16.0000 - - - - 16.0000

1528 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน 
ช,วงสะพานข�ามคลองสุนัขหอน ถึง เคหะชุมชนสมุทรสาคร 
หมู,ที่ 4 ตําบลท,าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 22.0000 - - - - 22.0000

1529 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองพระสทึง
บริเวณชุมชนเมืองย,อยที่ 14 บ�านลัดกะสัง (ส,วนบน)
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว

สระแก�ว 5.5000 - - - - 5.5000

1530 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณหน�าวัดสะตือ หมู,ที่ 4 ตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 9.0000 - - - - 9.0000

1531 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
วัดโตนด ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 4.2000 - - - - 4.2000

1532 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
บริเวณหมู,ที่ 4 ตําบลท,าช�าง อําเภอเสาไห� จังหวัดสระบุรี

สระบุรี 9.6000 - - - - 9.6000

1533 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
วัดกลางธนรินทร  ตําบลบ�านแปYง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 13.5000 - - - - 13.5000

1534 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู, 2 บ�านมอญ และหมู, 1 บ�านชีปะขาว อําเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห บุรี ระยะ 2

สิงห บุรี 6.0000 - - - - 6.0000

1535 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา 
หมู,ที่ 3 บ�านพลู ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 8.8000 - - - - 8.8000

1536 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 4 ตําบลโรงช�าง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 8.0000 - - - - 8.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1537 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 4, หมู,ที่ 5 ตําบลชีน้ําร�าย อําเภออินทร บุรี
จังหวัดสิงห บุรี

สิงห บุรี 33.0000 - - - - 33.0000

1538 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 10 ตําบลย,านยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย 9.0000 - - - - 9.0000

1539 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตาปn (ระยะที่ 2)
เทศบาลตําบลย,านดินแดง หมู,ที่ 1 ตําบลอิปIน อําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร ธานี

สุราษฎร ธานี 7.0000 - - - - 7.0000

1540 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําตาปn
บริเวณถนนท,าทับจีน - วัดหน�าเขา หมู,ที่ 1 ตําบลเขาหัวควาย 
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร ธานี

สุราษฎร ธานี 14.0000 - - - - 14.0000

1541 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล (กุดตลุง)
บริเวณบ�านตลุง หมู,ที่ 2 ตําบลหนองเรือ อําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร 

สุรินทร 10.0000 - - - - 10.0000

1542 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล
หมู,ที่ 1 ตําบลกระเบื้อง อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร 

สุรินทร 18.0000 - - - - 18.0000

1543 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําพอง (ระยะที่ 3)
บ�านโนนสําราญ หมู,ที่ 8 และบ�านสมสนุก หมู,ที่ 14 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู 4.5000 - - - - 4.5000

1544 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 7 ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 8.0000 - - - - 8.0000

1545 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย 
บริเวณหมู,ที่ 5 ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 12.0000 - - - - 12.0000

1546 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
หมู,ที่ 2 ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 10.4000 - - - - 10.4000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1547 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
หมู,ที่ 6 - หมู,ที่ 7 ตําบลบางเจ�าฉ,า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 13.2000 - - - - 13.2000

1548 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําเซบาย
บ�านท,ายางชุม ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ 4.2000 - - - - 4.2000

1549 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมลําน้ําปาว 
หมู,ที่ 9 ตําบลกุมภวาปn อําเภอกุมภวาปn จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี 23.4000 - - - - 23.4000

1550 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยสําบักแล
บ�านสร�างคอม หมู,ที่ 10 ตําบลสร�างคอม อําเภอสร�างคอม 
จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี 7.5000 - - - - 7.5000

1551 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน 
บ�านคุ�งตะเภา หมู,ที่ 4 ตําบลคุ�งตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ  
จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 4.2000 - - - - 4.2000

1552 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณหน�าวัดสัจจาราษฎร บํารุง หมู,ที่ 10 ตําบลวังแดง 
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 4.2000 - - - - 4.2000

1553 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บริเวณหลังโรงเรียนพิชัย หมู,ที่ 3 - หมู,ที่ 5 บ�านวังพะเนียด 
ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

อุตรดิตถ 9.0000 - - - - 9.0000

1554 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
หมู,ที่ 3 ตําบลหาดทนง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี 10.5000 - - - - 10.5000

1555 เขื่อนปYองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน ริมแม,น้ํามูล
หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลหนองกินเพล 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 18.0000 - - - - 18.0000
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1556 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล
วัดสุปIฏนารามวรวิหาร (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 28.0000 - - - - 28.0000

1557 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํามูล พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน 
บ�านหนองมะนาว (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลกุดลาด 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 18.0000 - - - - 18.0000

1558 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล
หมู,ที่ 7 ตําบลวัดตะกู อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 11.0000 - - - - 11.0000

1559 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล
หมู,ที่ 2 ตําบลสะพานไทย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 11.0000 - - - - 11.0000

1560 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองบางบาล
หมู,ที่ 5 - หมู,ที่ 6 ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 11.0000 - - - - 11.0000

1561 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองท,าผา-บางแก�ว
หมู,ที่ 8 ตําบลบางแขม เชื่อมต,อ หมู,ที่ 5 ตําบลสนามจันทร  
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 11.0000 - - - - 11.0000

1562 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
บริเวณหน�าวัดบางกระเบา หมู,ที่ 3, หมู,ที่ 4, หมู,ที่ 5 ตําบลบางกระเบา อําเภอบ�านสร�าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 16.0000 - - - - 16.0000

1563 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําบางปะกง
ตรงข�ามหน�าวัดบางเตย ตําบลบางเตย อําเภอบ�านสร�าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 16.0000 - - - - 16.0000

1564 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําพอง
ภายในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ�านเหมือดแอ, 
ตําบลหนองตูม อําเภอเมืองขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น

ขอนแก,น 10.0000 - - - - 10.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1565 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปVาสัก
บริเวณกองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย อุตสาหการสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 22.1000 - - - - 22.1000

1566 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมหนองแซง
บ�านปVงขาม ตําบลปVงขาม อําเภอหว�านใหญ, จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร 6.0000 - - - - 6.0000

1567 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณหน�าวัดเกาะ ตําบลบ�านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 22.0000 - - - - 22.0000

1568 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
บ�านวังยาง หมู,ที่ 1 ตําบลวังน้ําคู� อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 12.8000 - - - - 12.8000

1569 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน,าน
วัดใหม, หมู,ที่ 6 ตําบลบ�านไร, อําเภอบางกระทุ,ม จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 9.6000 - - - - 9.6000

1570 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านใหม,อยู,เจริญ หมู,ที่ 11 ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก 14.0000 - - - - 14.0000

1571 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
หมู,ที่ 2 ตําบลวัดเกาะ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย 6.3000 - - - - 6.3000

1572 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.หน�าโรงพยาบาลห�วยพลู 
ตําบลห�วยพลู อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 11.0400 - - - - 11.0400

1573 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองหนองดินแดง 
หมู,ที่ 8 ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 16.0000 - - - - 16.0000

1574 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองระบาย ร1ข.ท,าผา-บางแก�ว 
หมู,ที่ 5, หมู,ที่ 6 (ระยะที่ 1) ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 7.8400 - - - - 7.8400

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1575 เขื่อนปYองกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองระบาย 
ร1ข.ท,าผา-บางแก�ว หมู,ที่ 4, หมู,ที่ 5 (ระยะที่ 2) ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม

นครปฐม 7.9200 - - - - 7.9200

1576 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
บริเวณหมู,ที่ 5 ถึงหมู,ที่ 6 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท 21.0000 - - - - 21.0000

1577 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านโนนขอนหอย หมู,ที่ 1 ตําบลเลิงใต� อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม 4.2000 - - - - 4.2000

1578 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
หมู,ที่ 1 ตําบลวังขนาย อําเภอท,าม,วง จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 10.0000 - - - - 10.0000

1579 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแควน�อย (ระยะที่ 2)
หมู,ที่ 2 ตําบลหนองหญ�า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี 14.0000 - - - - 14.0000

1580 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง
บริเวณ หมู,ที่ 1, หมู,ที่ 2, หมู,ที่ 4 และหมู,ที่ 11 ตําบลคุ�งพยอม อําเภอบ�านโปVง จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี 10.0000 - - - - 10.0000

1581 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมห�วยน้ําสวย
ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

หนองคาย 6.0000 - - - - 6.0000

1582 เขื่อนปYองกันลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 2 ตําบลโผงเผง อําเภอปVาโมก จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 4.2000 - - - - 4.2000

1583 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําน�อย
บริเวณบ�านองครักษ  หมู,ที่ 6 ตําบลองครักษ  อําเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ,างทอง

อ,างทอง 5.4000 - - - - 5.4000

1584 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเจ�าพระยา
หมู,ที่ 1 ตําบลหาดทนง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี 22.0000 - - - - 22.0000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1585 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําแม,กลอง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ช,วงที่ 2)
หมู,ที่ 1 ตําบลบ�านปรก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 8.4000 - - - - 8.4000

1586 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแพรกทะเล 
บริเวณวัดเพิ่มพูนสามัคคีธรรม หมู,ที่ 4 ตําบลคลองโคน 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม 4.4000 - - - - 4.4000

1587 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสินปุน
หมู,ที่ 5 ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่

กระบี่ 14.0000 - - - - 14.0000

1588 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านหนุนใต� หมู,ที่ 2 ตําบลบ�านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร,

แพร, 10.0000 - - - - 10.0000

1589 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํายม
บ�านใหม,ปากจอก หมู,ที่ 9 ตําบลทุ,งแล�ง อําเภอลอง จังหวัดแพร,

แพร, 14.0000 - - - - 14.0000

1590 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี
บ�านขวาง หมู,ที่ 6 ตําบลชีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 10.0000 - - - - 10.0000

1591 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชี (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม)
บ�านแสงน�อย หมู,ที่ 7 ตําบลนาคําใหญ, อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 10.0000 - - - - 10.0000

1592 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณหมู,ที่ 1 บ�านบางกุ�ง ตําบลกฤษณา อําเภอบางปลาม�า 
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 4.8000 - - - - 4.8000

1593 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณบ�านบางซอ หมู,ที่ 5 ตําบลบางตะเคียน อําเภอสองพี่น�อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 16.8000 - - - - 16.8000

1594 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองน้ําปลายนา
บริเวณวัดสามจุ,น ตําบลดอนปรู อําเภอศรีประจันต  
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 4.8000 - - - - 4.8000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โครงการ จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งริมแม7น้ําภายในประเทศ 

1595 เขื่อนปYองกันตลิ่ง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมบึงระหาร
หมู,ที่ 2 ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 10.0000 - - - - 10.0000

1596 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณวัดรางบัวทอง หมู,ที่ 2 ตําบลบ�านกุ,ม อําเภอสองพี่น�อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 10.8000 - - - - 10.8000

1597 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําท,าจีน
บริเวณวัดเดิมบาง ตําบลเดิมบางนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี 4.2000 - - - - 4.2000

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 9,172.5221 4,428.3146 3,302.5479 1,441.6596 - -
1 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  (ระยะที่ 2) ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

ความยาว 460 เมตร 1 แห,ง
สงขลา 48.0000 24.0000 24.0000 - - -  เริ่มปn 2559

2 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ชายฝIUงแหลมงู ต.เกาะลันตาน�อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ความยาว
 300 เมตร 1 แห,ง

กระบี่ 33.6000 14.5602 19.0398 - - -

3 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล อ,าวคุ�งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท,าใหม, จ.จันทบุรี ความยาว 218 
เมตร 1 แห,ง

จันทบุรี 19.4000 19.4000 - - - - เริ่มปn 2559

4 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลชายหาดมัตโพน ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 252 เมตร 
1 แห,ง

ชุมพร 19.2000 19.2000 - - - -  เริ่มปn 2559

5 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล (ระยะที่ 2) ต.บางมะพร�าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ความยาว 400 
เมตร 1 แห,ง

ชุมพร 24.2380 24.2380 - - - - เริ่มปn 2559

6 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเชียงแสนน�อย หมู, 7 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมบ�านสบคําปn 59) 
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 107.8000 21.5600 43.1200 43.1200 - -  เริ่มปn 2559

7 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเมืองกาญจน  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 เหนือน้ํา) ต.ริมโขง
 อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 1,400 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 136.7100 27.3420 54.6840 54.6840 - -  เริ่มปn 2559

8 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านปงของ (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 60 เหนือน้ํา) ต.แม,เงิน อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 152.8660 30.5732 61.1464 61.1464 - -  เริ่มปn 2559

9 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านแจมปFอง หมู, 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 57 เหนือน้ํา) ต.ห
ล,ายงาว อ.เวียงแก,น จ.เชียงราย ความยาว 600 เมตร  1 แห,ง

เชียงราย 61.7400 12.3480 24.6960 24.6960 - -  เริ่มปn 2559

10 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านสบคํา หมู,ที่ 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 2540 ไปท�ายน้ํา) ต.
เวียง     อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 925 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 45.6300 45.6300 - - - - เริ่มปn 2559

11 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านห�วยเอียน (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู,ที่ 6 ต.หล,ายงาว อ.
เวียงแก,น จ.เชียงราย ความยาว 795 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 45.6600 45.6600 - - - - เริ่มปn 2559

12 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเมืองกาญจน  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 ไปท�ายน้ํา) หมู,ที่ 2
 ต.ริมโขง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย ความยาว 950 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 47.5118 47.5118 - - - - เริ่มปn 2559

13 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านสบสม-หาดไคร� (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 57 ไปท�ายน้ํา) ต.
เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 21.2204 21.2204 - - - - เริ่มปn 2559

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งเพื่อป?องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
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งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)
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ป� 2565
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โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งเพื่อป?องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ

14 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าขันทอง (ตอน 3) ต.บ�านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ความยาว 175 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 5.5250 5.5250 - - - - เริ่มปn 2559

15 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านปงของ หมู, 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือน้ํา) ต.แม,เงิน อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 630 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 29.4456 29.4456 - - - - เริ่มปn 2559

16 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านดอนที่ (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.
เชียงราย ความยาว 745 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 43.3839 43.3839 - - - - เริ่มปn 2559

17 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านโจโก� หมู,ที่ 10    (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 55 ไปท�ายน้ํา) ต.
เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 1,200 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 88.0000 36.5000 51.5000 - - -

18 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านห�วยเอียน (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปท�ายน้ํา) ต.หล,ายงาว อ.
เวียงแก,น จ.เชียงราย ความยาว 1,056 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 88.0000 36.5000 51.5000 - - -

19 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านปงของ หมู,ที่ 10 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 59 เหนือน้ํา) ต.แม,
เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,490 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 120.0000 42.3141 77.6859 - - -

20 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านผากุบ (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.
เชียงราย ความยาว 1,105 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 88.0000 36.5000 51.5000 - - -

21 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านห�วยลึก (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปท�ายน้ํา) ต.ม,วงยาย อ.เวียง
แก,น จ.เชียงราย ความยาว 555 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 62.4000 27.3000 35.1000 - - -

22 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านดอนมหาวัน หมู,ที่ 9 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 เหนือน้ํา) ต.
เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 805 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 83.2000 34.9000 48.3000 - - -

23 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านแซวกลาง หมูที่ 14 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือน้ํา) ต.
บ�านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 600 เมตร 1 แห,ง

เชียงราย 61.7400 12.3480 24.6960 24.6960 - -

24 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านสันตันเปา ต.แม,เงิน อ.เชียงแสน ถึงบ�านหาดบ�าย 
(ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 ไปท�ายน้ํา) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร
 1 แห,ง

เชียงราย 107.8000 21.5600 43.1200 43.1200 - -

25 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บริเวณชายหาดแตงโม ม.2 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ความ
ยาว 246 เมตร 1 แห,ง

ตรัง 33.6000 16.8000 16.8000 - - -

26 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ความยาว 195 เมตร 1 แห,ง ตราด 24.1800 24.1800 - - - - เริ่มปn 2559

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งเพื่อป?องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ

27 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเมย บ�านใหม, หมู, 1 ต.แม,ต�าน อ.ท,าสองยาง จ.ตาก ความยาว 
535 เมตร 1 แห,ง

ตาก 9.0238 9.0238 - - - - เริ่มปn 2559

28 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเมย บ�านใหม,แม,โกนเกน หมู, 2 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.มหาวัน อ.
แม,สอด จ.ตาก ความยาว 300 เมตร 1 แห,ง

ตาก 5.8013 5.8013 - - - - เริ่มปn 2559

29 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าอุเทน หมู,ที่ 3 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 ท�ายน้ํา) ต.ท,าอุ
เทน อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 102.9000 20.5800 41.1600 41.1600 - -  เริ่มปn 2559

30 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านพนอม หมู,ที่ 3  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 59 ท�ายน้ํา) ต.
พนอม อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 105.8400 21.1680 42.3360 42.3360 - -  เริ่มปn 2559

31 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านน�อยลวงมอง หมู,ที่ 8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 59 ท�ายน้ํา) 
ต.หนองเทา อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 240 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 39.6900 7.9380 15.8760 15.8760 - -  เริ่มปn 2559

32 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเหล,าสวนกล�วย หมู,ที่ 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 56 เหนือ
น้ํา) ต.หนองเทา อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 480 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 79.3800 15.8760 31.7520 31.7520 - -  เริ่มปn 2559

33 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านตาลปากน้ํา หมู,ที่ 2 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 57 ท�ายน้ํา) ต.
ไชยบุรี อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 900 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 96.2530 19.2506 38.5012 38.5012 - -  เริ่มปn 2559

34 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านกลางน�อย (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 60 ท�ายน้ํา) ต.บ�านกลาง 
อ.เมือง  จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 107.8000 21.5600 43.1200 43.1200 - -  เริ่มปn 2559

35 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านโคกไก,เซา หมู,ที่ 6 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 56 ท�ายน้ํา) ต.
ท,าค�อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ความยาว 1,030 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 51.3070 51.3070 - - - - เริ่มปn 2559

36 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านบึงหล,ม หมู,ที่ 6 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
ความยาว 915 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 11.3150 11.3150 - - - - เริ่มปn 2559

37 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านดงต�อง หมู,ที่ 7 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
ความยาว 960 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 12.4290 12.4290 - - - - เริ่มปn 2559

38 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านพนอม หมู,ที่ 3 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 57 ท�ายน้ํา) ต.พนอม
 อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 380 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 22.1752 22.1752 - - - - เริ่มปn 2559

39 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านแก�งส�มโฮง หมู,ที่ 1 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 53 ท�ายน้ํา) ต.
พะทาย อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 450 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 19.2163 19.2163 - - - - เริ่มปn 2559

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการก7อสร�างเขื่อนป?องกันตลิ่งเพื่อป?องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ

40 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านปากห�วยม,วง หมู,ที่ 2 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 57 เหนือน้ํา) 
ต.นาเข อ.บ�านแพง จ.นครพนม ความยาว 1,045 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 11.9400 11.9400 - - - - เริ่มปn 2559

41 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านนาเขท,า หมู,ที่ 3 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 ท�ายน้ํา) ต.นาเข
 อ.บ�านแพง จ.นครพนม ความยาว 530 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 33.6695 33.6695 - - - - เริ่มปn 2559

42 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเนินคนึง หมู,ที่ 5 ต.บ�านแพง อ.บ�านแพง จ.นครพนม 
ความยาว 1,200 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 53.8730 53.8730 - - - - เริ่มปn 2559

43 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านดอนแพง หมู,ที่ 7 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58) ต.บ�านแพง 
อ.บ�านแพง จ.นครพนม ความยาว 755 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 33.9380 33.9380 - - - - เริ่มปn 2559

44 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านกลางน�อย หมู,ที่ 7 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 54 ท�ายน้ํา) ต.
บ�านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 475 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 7.6000 7.6000 - - - - เริ่มปn 2559

45 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านดอนนางหงส ท,า (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 54 เหนือน้ํา) หมู,ที่ 
7 ต.ดอนนางหงส  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 728 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 34.6800 34.6800 - - - - เริ่มปn 2559

46 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าหนามแก�ว หมู,ที่ 3 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 53 ท�ายน้ํา) 
ต.หนองเทา อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 515 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 30.3994 30.3994 - - - - เริ่มปn 2559

47 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านน�อยลวงมอง (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 56 ท�ายน้ํา) หมู, 8 ต.
หนองเทา อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 335 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 23.0925 23.0925 - - - - เริ่มปn 2559

48 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านนากะเสริม หมู,ที่ 10 ต.พนอม อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม 
ความยาว 530 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 23.1050 23.1050 - - - - เริ่มปn 2559

49 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านนาเขท,า หมู, 3(ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 59 ท�ายน้ํา) ต.นาเข 
อ.บ�านแพง จ.นครพนม ความยาว 1,055 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 112.0000 46.5000 65.5000 - - -

50 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านนากะเสริม หมู,ที่ 10 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 59 ท�ายน้ํา) ต.
พนอม อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 805 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 84.0000 34.7500 49.2500 - - -

51 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเมืองเก,า หมู,ที่ 2 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 เหนือน้ํา) ต.ท,า
ค�อ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,160 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 104.0000 43.5000 60.5000 - - -

52 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านกลางน�อย หมู,ที่ 7 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.บ�าน
กลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,200 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 88.0000 36.5000 51.5000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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53 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเหล,าหนาด หมู,ที่ 8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 เหนือน้ํา) 
ต.พนอม อ.ท,าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 990 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 88.0000 36.5000 51.5000 - - -

54 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเนินคะนึง หมู,ที่ 5 ถึงบ�านหัวหาด หมู,ที่ 12 (ต,อเนื่อง
เขื่อนเดิมปn 59 เหนือน้ํา) ต.บ�านแพง อ.บ�านแพง จ.นครพนม ความยาว 990 เมตร 1 แห,ง

นครพนม 88.0000 36.5000 51.5000 - - -

55 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ม.9 ต.ท,าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ความยาว 1,011 
เมตร 1 แห,ง

นครศรีธรรมราช 64.3860 12.8772 25.7544 25.7544 - -  เริ่มปn 2559

56 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล  ม.1, ม.3 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ความยาว 
663 เมตร 1 แห,ง

นครศรีธรรมราช 39.6900 7.9380 15.8760 15.8760 - -  เริ่มปn 2559

57 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านปากระวะ ม.5 ต.หน�าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
ความยาว 625 เมตร 1 แห,ง

นครศรีธรรมราช 57.8000 57.8000 - - - - เริ่มปn 2559

58 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) บ�านปากระวะ ม.5 ต.หน�าสตน อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช ความยาว 336 เมตร 1 แห,ง

นครศรีธรรมราช 68.6400 34.3200 34.3200 - - -

59 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บริเวณชายฝIUง ต.ท,าพญา และ ต.บ�านเพิง อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช ความยาว 2,634 เมตร 1 แห,ง

นครศรีธรรมราช 128.0000 64.0000 64.0000 - - -

60 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโกลก บ�านแลแบะ หมู,ที่ 8 ต.โลkะจูด อ.แว�ง จ.นราธิวาส (จุดที่ 2) 
ความยาว 800 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 17.4038 17.4038 - - - - เริ่มปn 2559

61 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านไคสี หมู, 5    (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 53 เหนือน้ํา) ต.ไคสี อ.
เมือง จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 114.6600 22.9320 45.8640 45.8640 - -  เริ่มปn 2559

62 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหนองเดิ่นท,า หมู, 1 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 ท�ายน้ํา) ต.
หนองเดิ่น อ.บุ,งคล�า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 114.6600 22.9320 45.8640 45.8640 - -  เริ่มปn 2559

63 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านศรีวิไล หมู,ที่ 5  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 57 เหนือน้ํา) ต.นา
กั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 107.8000 21.5600 43.1200 43.1200 - -  เริ่มปn 2559

64 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านสะง�อ หมู,ที่ 2 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 54) ต.หอคํา อ.เมือง
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 105.8400 21.1680 42.3360 42.3360 - -  เริ่มปn 2559

65 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านห�วยเล็บมือ หมู,ที่ 5 (ปากห�วยบังบาตรลงท�ายน้ํา) ต.
หนองเดิ่น อ.บุ,งคล�า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 105.8400 21.1680 42.3360 42.3360 - -  เริ่มปn 2559
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66 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าสุขสันต  หมู,ที่ 16 ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 59 ท�ายน้ํา) ต.
ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 114.6600 22.9320 45.8640 45.8640 - -  เริ่มปn 2559

67 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าโพธิ์ หมู,ที่ 6  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 55) ต.บึงกาฬ อ.
เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 105.8400 21.1680 42.3360 42.3360 - -  เริ่มปn 2559

68 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าไร, หมู,ที่ 2 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ท,าดอกคํา อ.บึงโขง
หลง จ.บึงกาฬ ความยาว 625 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 33.1260 33.1260 - - - - เริ่มปn 2559

69 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเหล,าหมากผาง หมู,ที่ 6 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.ท,า
ดอกคํา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ความยาว 860 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 54.8670 54.8670 - - - - เริ่มปn 2559

70 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าสุขสันต  หมู,ที่ 16 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 57 ท�ายน้ํา) ต.
ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ความยาว 685 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 43.0750 43.0750 - - - - เริ่มปn 2559

71 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าดอกคํา หมู,ที่ 1 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 55) ต.ท,าดอกคํา
 อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ความยาว 770 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 45.6940 45.6940 - - - - เริ่มปn 2559

72 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านศรีวิไล หมู,ที่ 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.นากั้ง อ.ปากคาด 
จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 56.4350 56.4350 - - - - เริ่มปn 2559

73 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหนองคังคา หมู,ที่ 4 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.หนองเดิ่น อ.
บุ,งคล�า จ.บึงกาฬ ความยาว 692 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 41.9719 41.9719 - - - - เริ่มปn 2559

74 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านต�าย หมู,ที่ 4 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58) ต.นากั้ง อ.ปากคาด
 จ.บึงกาฬ ความยาว 1,015 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 52.6512 52.6512 - - - - เริ่มปn 2559

75 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหาดแฮ, หมู,ที่ 3 -วัดปVาหาดแฮ,โพธิสมพร ต.โคกกว�าง อ.
บุ,งคล�า จ.บึงกาฬ ความยาว 880 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 44.3640 44.3640 - - - - เริ่มปn 2559

76 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ความยาว 1,103 
เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 18.9519 18.9519 - - - - เริ่มปn 2559

77 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหนองแวง หมู,ที่ 3 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปท�ายน้ํา) ต.วิศิษฐ 
 อ.เมือง จ.บึงกาฬ ความยาว 900 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 48.9940 48.9940 - - - - เริ่มปn 2559

78 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าศิริขันธ  หมู, 7 ต.โคกกว�าง อ.บุ,งคล�า จ.บึงกาฬ (ช,วงที่ 
2) ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 43.0621 43.0621 - - - - เริ่มปn 2559

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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79 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าดอกคํา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม ปn 42 ท�ายน้ํา) ต.ท,าดอกคํา
 อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ความยาว 1,180 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 112.0000 49.0000 63.0000 - - -

80 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหอคํา หมู, 1 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 55 ท�ายน้ํา)  ต.หอคํา 
อ.เมือง จ.บึงกาฬ ความยาว 650 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 52.0000 22.7500 29.2500 - - -

81 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านไคสี หมู, 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 53 ท�ายน้ํา) ต.ไคสี อ.
เมือง จ.บึงกาฬ ความยาว 1,290 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 112.0000 46.5000 65.5000 - - -

82 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านบึงกาฬใต� และเขตเทศบาล หมู, 3 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.
บึงกาฬ (ตอน 5) ความยาว 795 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 96.0000 40.0000 56.0000 - - -

83 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าส�มโฮง ตอน 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 56 เหนือน้ํา) ต.
โคกกว�าง อ.บุ,งคล�า จ.บึงกาฬ ความยาว 700 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 88.0000 38.5000 49.5000 - - -

84 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านบุ,งคล�าเหนือ หมู, 3 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือน้ํา) ต.บุ,ง
คล�า อ.บุ,งคล�า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,215 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 96.0000 40.0000 56.0000 - - -

85 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านกลาง หมู, 8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 52 ท�ายน้ํา) ต.ชัยพร อ.
เมือง จ.บึงกาฬ ความยาว 725 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 96.0000 40.0000 56.0000 - - -

86 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านบังบาตร หมู, 7 - บ�านใหม,ชัยพร หมู, 11 ต.ชัยพร อ.เมือง
 จ.บึงกาฬ ความยาว 895 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 96.0000 40.0000 56.0000 - - -

87 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหนองฮู หมู, 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปท�ายน้ํา) ต.ท,าดอกคํา
 อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ความยาว 940 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 110.3600 45.7825 64.5775 - - -

88 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านนาโนน หมู, 4 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ (ตอน 4) 
ความยาว 1,028 เมตร 1 แห,ง

บึงกาฬ 96.0000 40.0000 56.0000 - - -

89 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมชายหาดอ,าวน�อย (ระยะที่ 2)  บริเวณวัดอ,าวน�อย อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขันธ  ความยาว 483 เมตร 1 แห,ง

ประจวบคีรีขันธ 27.6310 27.6310 - - - - เริ่มปn 2559

90 งานปรับปรุงเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลชายหาดปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ  
ความยาว 1,200 เมตร 1 แห,ง

ประจวบคีรีขันธ 13.7000 13.7000 - - - - เริ่มปn 2559

91 ซ,อมบํารุงและสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมชายฝIUงบ�านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปVา 
จ.พังงา ความยาว 355 เมตร 1 แห,ง

พังงา 17.8000 17.8000 - - - -
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92 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเลบริเวณหาดสุรินทร  ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ความยาว 242 
เมตร 1 แห,ง

ภูเก็ต 19.3500 19.3500 - - - - เริ่มปn 2559

93 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านนาเวียงแก หมู, 3  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.นาสีนวน
 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ความยาว 600 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 79.3800 15.8760 31.7520 31.7520 - -  เริ่มปn 2559

94 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหว�านน�อย หมู, 2  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.หว�าน
ใหญ, อ.หว�านใหญ, จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 52.9200 10.5840 21.1680 21.1680 - -  เริ่มปn 2559

95 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านโพธิ์ไทร หมู, 1 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความ
ยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 107.8000 21.5600 43.1200 43.1200 - -  เริ่มปn 2559

96 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหนองหล,ม หมู, 3 - บ�านโคก หมู, 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล
 จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 107.8000 21.5600 43.1200 43.1200 - -  เริ่มปn 2559

97 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บริเวณวัดปากห�วยแข� (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 เหนือน้ํา) ต.
ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 335 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 3.2724 3.2724 - - - - เริ่มปn 2559

98 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บริเวณปากห�วยแข� (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ํา) ต.ศรีบุญเรือง
 อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 725 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 11.3250 11.3250 - - - - เริ่มปn 2559

99 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเหล,าล�อม หมู, 4 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ําและท�ายน้ํา) 
ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 545 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 6.3750 6.3750 - - - - เริ่มปn 2559

100 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหนองหล,ม หมู, 3  (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 56 ท�ายน้ํา) ต.
โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 890 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 48.2886 48.2886 - - - - เริ่มปn 2559

101 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าไคร� หมู, 6 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.นาสีนวน อ.
เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 620 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 12.9750 12.9750 - - - - เริ่มปn 2559

102 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหว�านใหญ, หมู, 1 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.หว�านใหญ,
 อ.หว�านใหญ, จ.มุกดาหาร ความยาว 585 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 14.0000 14.0000 - - - - เริ่มปn 2559

103 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บริเวณจุดตรวจ บ�านนาโพธิ์ (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 57 ท�ายน้ํา)
 หมู, 6 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 730 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 48.5323 48.5323 - - - - เริ่มปn 2559

104 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านนาตาล หมู, 12 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
ความยาว 530 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 22.8850 22.8850 - - - - เริ่มปn 2559
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105 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านนาสีนวนหมู, 1 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ําปn 56) ต.นาสีน
วน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ความยาว 1,100 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 88.0000 36.5000 51.5000 - - -

106 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านนาแกน�อย หมู, 10 ต.ปVงขาม อ.หว�านใหญ, จ.มุกดาหาร 
ความยาว 950 เมตร 1 แห,ง

มุกดาหาร 96.0000 40.0000 56.0000 - - -

107 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากระบุรี บ�านหินตั้ง หมู,ที่ 8 (จุดที่ 2) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
 ความยาว 300 เมตร 1 แห,ง

ระนอง 5.5250 5.5250 - - - - เริ่มปn 2559

108 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากระบุรี บ�านหาดโพkะ หมู,ที่ 8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความ
ยาว 200 เมตร 1 แห,ง

ระนอง 5.5250 5.5250 - - - - เริ่มปn 2559

109 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ํากระบุรี บ�านหาดจิก หมู,ที่ 5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความ
ยาว 500 เมตร 1 แห,ง

ระนอง 28.0000 12.2500 15.7500 - - -

110 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล เทศบาลตําบลปากน้ําประแส อ.แกลง จ.ระยอง ความยาว 490 
เมตร 1 แห,ง

ระยอง 17.3840 17.3840 - - - - เริ่มปn 2559

111 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านคกเลาเหนือ - บ�านคกเลาใต� ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 
ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

เลย 57.3300 11.4660 22.9320 22.9320 - -  เริ่มปn 2559

112 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านห�วยซวก (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 58 ท�ายน้ํา) ต.บุฮม อ.
เชียงคาน จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

เลย 107.8000 21.5600 43.1200 43.1200 - -  เริ่มปn 2559

113 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านผาแบ,น หมู, 8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 59 เหนือน้ํา) ต.บุฮม 
อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 600 เมตร 1 แห,ง

เลย 70.5600 14.1120 28.2240 28.2240 - -  เริ่มปn 2559

114 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านปากชม หมู, 10 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 
700 เมตร 1 แห,ง

เลย 67.9140 13.5828 27.1656 27.1656 - -  เริ่มปn 2559

115 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านปากชม หมู, 3 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 
1,500 เมตร 1 แห,ง

เลย 136.7100 27.3420 54.6840 54.6840 - -  เริ่มปn 2559

116 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเหือง บ�านนากระเซ็ง หมู, 4 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมจุดที่ 4 เหนือน้ํา) 
ต.อาฮี อ.ท,าลี่ จ.เลย ความยาว 700 เมตร 1 แห,ง

เลย 52.9200 10.5840 21.1680 21.1680 - -  เริ่มปn 2559

117 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเหือง บ�านปากห�วย หมู, 7 (บริเวณแก,งโตน) ต.หนองผือ อ.ท,าลี่ จ.
เลย ความยาว 550 เมตร 1 แห,ง

เลย 52.9200 10.5840 21.1680 21.1680 - -  เริ่มปn 2559
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118 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บริเวณหลังวัดอัมพวัน บ�านวัฒนาภิรมย  ต.บุฮม อ.เชียงคาน   
  จ.เลย ความยาว 445 เมตร 1 แห,ง

เลย 13.6500 13.6500 - - - - เริ่มปn 2559

119 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านผาแบ,น หมู,ที่ 8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ํา) ต.บุฮม อ.
เชียงคาน จ.เลย ความยาว 805 เมตร 1 แห,ง

เลย 45.2355 45.2355 - - - - เริ่มปn 2559

120 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านผาแบ,น หมู,ที่ 8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.บุฮม อ.
เชียงคาน จ.เลย ความยาว 925 เมตร 1 แห,ง

เลย 45.2031 45.2031 - - - - เริ่มปn 2559

121 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บริเวณหลังโรงพยาบาลปากชม ถึงปากห�วยชม (ต,อเนื่องเขื่อน
เดิมไปท�ายน้ํา) ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 435 เมตร 1 แห,ง

เลย 12.8840 12.8840 - - - - เริ่มปn 2559

122 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บริเวณวัดอินทร แปลง หลัง อบต.ห�วยพิชัย บ�านโนนสวรรค  
หมู, 8 ต.ห�วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 435 เมตร 1 แห,ง

เลย 21.0890 21.0890 - - - - เริ่มปn 2559

123 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านคกงิ้ว (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือน้ํา) ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย ความยาว 595 เมตร 1 แห,ง

เลย 25.2095 25.2095 - - - - เริ่มปn 2559

124 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหาดเบี้ย (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 
ความยาว 585 เมตร 1 แห,ง

เลย 20.3250 20.3250 - - - - เริ่มปn 2559

125 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านห�วยทับช�าง หมู, 7 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมไปท�ายน้ํา) ต.ห�วย
พิชัย อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 465 เมตร 1 แห,ง

เลย 20.5935 20.5935 - - - - เริ่มปn 2559

126 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเหือง บ�านนากระเซ็ง (จุดที่ 5) บริเวณใต�สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
 ต.อาฮี อ.ท,าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

เลย 12.8420 12.8420 - - - - เริ่มปn 2559

127 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเหือง บริเวณโรงเรียนบ�านปากห�วย ต.หนองผือ อ.ท,าลี่ จ.เลย 
ความยาว 536 เมตร 1 แห,ง

เลย 12.8500 12.8500 - - - - เริ่มปn 2559

128 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเหือง บ�านอาฮี หมู,ที่ 6 ต.อาฮี อ.ท,าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร
 1 แห,ง

เลย 12.9580 12.9580 - - - - เริ่มปn 2559

129 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านปากมั่ง หมู,ที่ 5 (ต,อเนื่องเขี่อนเดิมไปท�ายน้ํา) ต.หาด
คัมภีร  อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

เลย 88.0000 37.5000 50.5000 - - -

130 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําเหือง บริเวณจุดผ,อนปรน บ�านนาข,า (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 52 ไป
เหนือน้ํา) ต.ปากหมัน อ.ด,านซ�าย จ.เลย ความยาว 1,211 เมตร 1 แห,ง

เลย 48.0000 21.0000 27.0000 - - -
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131 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณชายฝIUง ม.3, 4, 5 ต.ปากแตระ อ.
ระโนด จ.สงขลา ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 57.3300 11.4660 22.9320 22.9320 - -  เริ่มปn 2559

132 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน  ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา (ระยะ 3) 
ความยาว 1,005 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 110.2500 22.0500 44.1000 44.1000 - -  เริ่มปn 2559

133 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บริเวณคลองแดน ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ความยาว
 585 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 80.0000 40.0000 40.0000 - - -

134 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล หาดบางศิลา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ความยาว 208 เมตร 1 แห,ง สตูล 19.3800 19.3800 - - - - เริ่มปn 2559
135 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านน้ําไพร หมู, 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมปn 60 เหนือน้ํา) ต.สังคม

 อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง
หนองคาย 102.9000 20.5800 41.1600 41.1600 - -  เริ่มปn 2559

136 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านห�วยช�างเผือก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม, จ.
หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 105.8400 21.1680 42.3360 42.3360 - -  เริ่มปn 2559

137 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านท,าม,วง (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ํา) ต.รัตนวาปn อ.รัตนวา
ปn จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 105.8400 21.1680 42.3360 42.3360 - -  เริ่มปn 2559

138 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง ห�วยวังฮู-บ�านเสงียว อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 1,075 
เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 50.4940 50.4940 - - - - เริ่มปn 2559

139 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง เทศบาลเมืองท,าบ,อ หมู,ที่ 9 ต.ท,าบ,อ อ.ท,าบ,อ จ.หนองคาย 
ความยาว 345 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 17.0915 17.0915 - - - - เริ่มปn 2559

140 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านปากมาง (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.กองนาง อ.ท,าบ,อ 
จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 2.9000 2.9000 - - - - เริ่มปn 2559

141 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บริเวณสถานีสูบน้ําบ�านกลุ,มพัฒนา หมู,ที่ 10 (ต,อเนื่องเขื่อน
เดิม) ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 470 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 7.2602 7.2602 - - - - เริ่มปn 2559

142 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บริเวณวัดน้ําฮวย (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ํา) ต.บ�านม,วง อ.
สังคม จ.หนองคาย ความยาว 1,065 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 12.4960 12.4960 - - - - เริ่มปn 2559

143 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านพร�าวใต� หมู,ที่ 6 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.หินโงม อ.เมือง จ.
หนองคาย ความยาว 1,065 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 3.8140 3.8140 - - - - เริ่มปn 2559

144 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านน้ําเป (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.รัตนวาปn อ.รัตนวาปn 
จ.หนองคาย ความยาว 1,042 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 48.6230 48.6230 - - - - เริ่มปn 2559
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145 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง ช,วงบริเวณโรงสูบน้ําประปาหนองคายช,วงเว�นจุดต,อโครงการ
ก,อสร�างระบบปYองกันน้ําท,วม ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 72 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 4.1437 4.1437 - - - - เริ่มปn 2559

146 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหินโงมใต� หมู,ที่ 8 -บ�านเจริญสุข หมู,ที่ 7 (ต,อเนื่องเขื่อน
เดิม) ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 95 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 4.1436 4.1436 - - - - เริ่มปn 2559

147 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านจอมแจ�ง(ต,อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ํา) ต.สีกาย อ.เมือง จ.
หนองคาย ความยาว 1,300 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 50.4128 50.4128 - - - - เริ่มปn 2559

148 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านเปงจาน หมู,ที่ 8 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.โพนแพง 
อ.รัตนวาปn จ.หนองคาย ความยาว 647 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 5.8550 5.8550 - - - - เริ่มปn 2559

149 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหนองแก�ว หมู,ที่ 4 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.รัตนวาปn
 อ.รัตนวาปn จ.หนองคาย ความยาว 525 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 7.3250 7.3250 - - - - เริ่มปn 2559

150 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหนองแก�วเหนือ หมู, 12 ต.รัตนวาปn อ.รัตนวาปn จ.
หนองคาย ความยาว 1,058 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 43.4345 43.4345 - - - - เริ่มปn 2559

151 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านน้ําไพร หมู,ที่ 5 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ํา) ต.สังคม อ.
สังคม จ.หนองคาย ความยาว 1,133 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 84.0000 36.7500 47.2500 - - -

152 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหาดทรายทอง หมู,ที่ 14 ต.หาดคํา อําเภอเมืองหนองคาย
 จ.หนองคาย ความยาว 1,090 เมตร 1 แห,ง

หนองคาย 88.0000 38.5000 49.5000 - - -

153 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านศรีสมบูรณ  (ต,อเนื่องด�านเหนือน้ํา) ต.ชานุมาน อ.ชานุ
มาน จ.อํานาจเจริญ ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

อํานาจเจริญ 52.9200 10.5840 21.1680 21.1680 - -  เริ่มปn 2559

154 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านคันสูง (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ํา) ต.โคกสาร อ.ชานุมาน
 จ.อํานาจเจริญ ความยาว 645 เมตร 1 แห,ง

อํานาจเจริญ 22.0476 22.0476 - - - - เริ่มปn 2559

155 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านโคกสารท,า (ต,อเนื่องเขื่อนเดิมท�ายน้ํา) ต.โคกสาร อ.ชานุ
มาน จ.อํานาจเจริญ ความยาว 530 เมตร 1 แห,ง

อํานาจเจริญ 20.7160 20.7160 - - - - เริ่มปn 2559

156 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง (จากชุมชนบ�านเหนือถึงห�วยตาหลุง) หมู,ที่ 1 ชุมชนบ�านเหนือ
 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 70.5600 14.1120 28.2240 28.2240 - -  เริ่มปn 2559

157 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บริเวณแหล,งท,องเที่ยว หาดชมดาวบ�านโนนตาล หมู, 10 ต.
นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 70.5600 14.1120 28.2240 28.2240 - -  เริ่มปn 2559
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158 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง ห�วยสะคาม (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.โขงเจียม และบ�านถ้ําปVอง 
ต.ห�วยไผ,  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 570 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 26.3830 26.3830 - - - - เริ่มปn 2559

159 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านห�วยไผ, ต.ห�วยไผ, อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 
680 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 26.9330 26.9330 - - - - เริ่มปn 2559

160 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านกุ,ม ต.ห�วยไผ, อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 545 
เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 26.8200 26.8200 - - - - เริ่มปn 2559

161 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านหนองวิไล (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี ความยาว 635 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 26.4664 26.4664 - - - - เริ่มปn 2559

162 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านห�วยยาง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 
405 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 26.2243 26.2243 - - - - เริ่มปn 2559

163 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านโชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 
500 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 26.8460 26.8460 - - - - เริ่มปn 2559

164 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านปากแซง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ความยาว 
300 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 56.0000 24.5000 31.5000 - - -

165 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านคันพะลาน หมู, 4 (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.นาตาล อ.นาตาล
 จ.อุบลราชธานี ความยาว 277 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 56.0000 24.5000 31.5000 - - -

166 เขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโขง บ�านดอนงิ้ว (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู, 9 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี ความยาว 493 เมตร 1 แห,ง

อุบลราชธานี 56.0000 22.9349 33.0651 - - -

167 ค,าสํารวจออกแบบและควบคุมงาน 1 รายการ 30.0000 30.0000 - - - -  เริ่มปn 2559
168 ค,าจ�างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชายแดน ระยะที่ 5 (สัญญา 1) 1 

รายการ
28.0000 28.0000 - - - -  เริ่มปn 2559

169 ค,าจ�างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชายแดน ระยะที่ 5 (สัญญา 2) 1 
รายการ

28.0000 28.0000 - - - -  เริ่มปn 2559

170 ค,าจ�างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําชายแดน ระยะที่ 6 1 รายการ 40.0000 8.0000 32.0000 - - -  เริ่มปn 2559
171 ค,าจ�างที่ปรึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมเขื่อนปYองกันการกัดเซาะชายฝIUง

ทะเล 1 รายการ
50.0000 10.0000 40.0000 - - -  เริ่มปn 2559

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 870.8478 735.6963 135.1515 - - -
1 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกกลาง - ปาดังยอ หมู,ที่ 2 - 3 ตําบลมูโนะ อําเภอสุ

ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.870 กิโลเมตร 1 แห,ง
นราธิวาส 7.2504 7.2504 - - - -

2 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านบางขุนทอง หมู,ที่ 1 ตําบลบางขุนทอง อําเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 8.2080 8.2080 - - - -

3 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านตาโละตา - บ�านตะบิ้งลุโบะ (ตอน 2) หมู,ที่ 3 
ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
1.300 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 5.6160 5.6160 - - - -

4 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านจkะกtอง - ทุ,งปลักลั่ง หมู,ที่ 2 ตําบลเจkะเห อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 2.5920 2.5920 - - - -

5 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายพรุลีมา หมู,ที่ 6 ตําบลปาลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 1.4400 1.4400 - - - -

6 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านดาลอ - บีโละ หมู,ที่ 4, 3 ตําบลซากอ อําเภอศรี
สาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 9.0000 9.0000 - - - -

7 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสวนสุขภาพเพื่อการกีฬาและนันทนาการ บ�านใหญ, หมู,
ที่ 3 ตําบลพร,อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.400 
กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 4.6800 4.6800 - - - -

8 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังสนามกีฬา - ซากอ หมู,ที่ 1, 3 ตําบลซากอ อําเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 3.9600 3.9600 - - - -

9 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองลาน หมู,ที่ 3 ตําบลพร,อน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 2.1600 2.1600 - - - -

10 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายไอร มือเซ - ไอร ซือริ่ง หมู,ที่ 9 ตําบลจะแนะ อําเภอจะ
แนะ จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 9.0000 9.0000 - - - -

11 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทางเข�าสนามฟุตบอล บ�านคอลอแว หมู,ที่ 6 ตําบลยี่งอ 
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 1.2960 1.2960 - - - -

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� (ป� 2563 แก�ไขชื่อเปBน โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต�)

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� (ป� 2563 แก�ไขชื่อเปBน โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต�)

12 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบูเกะตาโมง หมู,ที่ 3 ตําบลเชิงคีรี อําเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 5.4720 5.4720 - - - -

13 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านบูยง หมู,ที่ 3 ตําบลช�างเผือก อําเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 12.6000 12.6000 - - - -

14 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านโคกมะม,วง - บางยี่หวา หมู,ที่ 1 ตําบลพร,อน 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 11.5200 11.5200 - - - -

15 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านโคกยามู - บ�านโพธิ์ทอง หมู,ที่ 7 ตําบลไพรวัน 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.860 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 10.2960 10.2960 - - - -

16 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านตอหลัง (ระยะที่ 2) 
ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห,ง

นราธิวาส 6.0000 6.0000 - - - -

17 โครงการปรับปรุงพลับพลาที่ประทับและท,าพระยาสาย เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตําบล
บางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (เจ�าของเทศบาลเมืองนราธิวาส) 1 แห,ง

นราธิวาส 33.4220 33.4220 - - - - เริ่มปn 2559

18 โครงการพัฒนาตามผังเมือง ก,อสร�างสวนสุขภาพเพื่อการกีฬาและนันทนาการ องค การ
บริหารส,วนตําบลพร,อน บ�านใหม, หมู,ที่ 3 ต.พร,อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 แห,ง

นราธิวาส 19.6200 19.6200 - - - - เริ่มปn 2559

19 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านรอตันบาตู (ระยะที่ 
2) ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห,ง

นราธิวาส 16.4835 3.2967 13.1868 - - -

20 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านโคกปาฆาบือซา 
(ระยะที่ 2) ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  1 แห,ง

นราธิวาส 14.2560 2.8512 11.4048 - - -

21 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านโคกโก (ระยะที่ 2) 
ตําบลโตkะเด็ง อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห,ง

นราธิวาส 16.4835 3.2967 13.1868 - - -

22 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านปาลูกากาบัส (ระยะ
ที่ 2) ตําบลเอราวัณ อําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห,ง

นราธิวาส 16.4835 3.2967 13.1868 - - -

23 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านโคกไร,ใหญ, (ระยะที่ 
2) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  1 แห,ง

นราธิวาส 14.7015 2.9403 11.7612 - - -

24 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านปVาไผ, (ระยะที่ 2) 
ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  1 แห,ง

นราธิวาส 14.2560 2.8512 11.4048 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� (ป� 2563 แก�ไขชื่อเปBน โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต�)

25 โครงการปรับภูมิทัศน ศูนย ราชการจังหวัดนราธิวาส บริเวณสวนนราเปnUยมสุข (ระยะที่ 2) 
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห,ง

นราธิวาส 25.5780 5.1156 20.4624 - - -

26 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังมัสยิด บ�านคลองช�าง หมู,ที่ 4 ตําบลนาเกตุ อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 3.3440 3.3440 - - - -

27 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายข�างโรงเรียนบากงพิทยา บ�านโคกจันทร  หมู,ที่ 2 ตําบล
ตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.340 กิโลเมตร 1 
แห,ง

ปIตตานี 1.0336 1.0336 - - - -

28 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ,อทอง - บ�านห�วยน้ําเย็น หมู,ที่ 2,3 ตําบลบ,อทอง 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 7.2200 7.2200 - - - -

29 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายนือริงตีมอ บ�านตันหยง หมู,ที่ 3 ตําบลม,วงเตี้ย อําเภอ
แม,ลาน จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 3.00 - 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 3.3280 3.3280 - - - -

30 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านนายวินิจ บ�านคลองขุด หมู,ที่ 4 ตําบลดอนรัก 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 1.2160 1.2160 - - - -

31 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านม,วงเตี้ย บ�านม,วงเตี้ย หมู,ที่ 4 ตําบลม,วงเตี้ย 
อําเภอแม,ลาน จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 2.4960 2.4960 - - - -

32 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยบ,อทอง 4 - สายซอยบ,อทอง 8 บ�านควนดิน หมู,ที่ 4
 ตําบลบ,อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.000 
กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 7.6000 7.6000 - - - -

33 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทุ,งหาร - เปลวแร, บ�านกล�วย ตําบลนาประดู, อําเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 2.7360 2.7360 - - - -

34 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยบ,อทอง 15 บ�านควนดิน หมู,ที่ 4 ตําบลบ,อทอง 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 4.1800 4.1800 - - - -

35 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยเทศบาล 17 - หน�าค,ายลูกเสือ หมู,ที่ 7,9 ตําบลบ,อ
ทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 
แห,ง

ปIตตานี 6.8400 6.8400 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� (ป� 2563 แก�ไขชื่อเปBน โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต�)

36 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านบางปลาหมอ หมู,ที่ 8 - บ�านดาริง หมู,ที่ 4 ตําบลตุ
ยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 6.3840 6.3840 - - - -

37 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยเทศบาล 15 - หน�าค,ายลูกเสือ หมู,ที่ 7,8 ตําบลบ,อ
ทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 
แห,ง

ปIตตานี 5.7000 5.7000 - - - -

38 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านใหม, - แม,ตีนkะ บ�านใหม, หมู,ที่ 1 ตําบลแม,ลาน 
อําเภอแม,ลาน จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.525 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 4.6360 4.6360 - - - -

39 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองชลประทาน - บ�านกําปงกือลง บ�านยาบีใต� หมู,ที่ 1
 ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.875 
กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 3.3250 3.3250 - - - -

40 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านยาบีเหนือ - ทุ,งนา บ�านยาบีเหนือ หมู,ที่ 3 ตําบล
ยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 
แห,ง

ปIตตานี 3.3440 3.3440 - - - -

41 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายข�างสถานีไฟฟYาเขตแม,ลาน บ�านนางโอ หมู,ที่ 4 ตําบล
แม,ลาน อําเภอแม,ลาน จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 1
 แห,ง

ปIตตานี 0.9120 0.9120 - - - -

42 โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟIลติกคอนกรีต ถนนสายหน�า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปIตตานี - ถนนทางหลวงแผ,นดินหมายเลข 42 ตําบล
รูสะมิแล อําเภอเมือง  จังหวัดปIตตานี ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 23.1840 23.1840 - - - - เริ่มปn 2559

43 โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟIลติกคอนกรีต ถนนสายสะพานข�ามคลอง
ชลประทาน ถนนทางหลวงแผ,นดินหมายเลข 42 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปIตตานี
 ระยะทาง 3.310 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 16.2288 16.2288 - - - - เริ่มปn 2559

44 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโรงเรียนเทศบาล 5 บ�านงาแม, หมู,ที่ 4 ตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมือง จังหวัดปIตตานี ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.590 กิโลเมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 11.5900 11.5900 - - - -

45 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านโคกกอ ตําบลบ,อทอง
 อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 8.7000 8.7000 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� (ป� 2563 แก�ไขชื่อเปBน โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต�)

46 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านปWยา (ระยะที่ 3) 
ตําบลปWยามุมัง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 5.6700 5.6700 - - - -

47 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านปากช,อง (ระยะที่ 2)
 ตําบลคอกกระบือ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 0.5200 0.5200 - - - -

48 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ วัดมะกรูด ตําบลมะกรูด 
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 2.1700 2.1700 - - - -

49 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านไม�แก,น ตําบลไม�แก,น
 อําเภอไม�แก,น จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 8.2900 8.2900 - - - -

50 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านเคียน หมู,ที่ 1 ตําบล
พ,อมิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 4.9600 4.9600 - - - -

51 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านยาบี ตําบลยาบี 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 0.9600 0.9600 - - - -

52 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านดอนนา (ระยะที่ 3) 
ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 7.6500 7.6500 - - - -

53 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านโคกหมัก ตําบลดา
โตkะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 8.0000 8.0000 - - - -

54 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านสีปาย ตําบลตาลี
อายร  อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 6.6480 6.6480 - - - -

55 โครงการก,อสร�างศูนย เสริมสมรรถนะอิหม,ามประจําจังหวัดชายแดนใต� ตําบลบ,อทอง อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 4.4762 4.4762 - - - - เริ่มปn 2559

56 โครงการฟาร มตัวอย,างในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ บ�านลุตง (ระยะที่ 3) 
ตําบลแม,ลาน อําเภอแม,ลาน จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 10.4590 10.4590 - - - -

57 โครงการก,อสร�างถังเก็บน้ําใสสําหรับโรงผลิตน้ําประปา ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปIตตานี 1 แห,ง

ปIตตานี 29.9880 5.9976 23.9904 - - -

58 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านจุฬาภรณ  10 หมู,ที่ 10 ตําบลอัยเยอร เวง อําเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา ความกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 9.8616 9.8616 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� (ป� 2563 แก�ไขชื่อเปBน โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต�)

59 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านยางแดง หมู,ที่ 8 ตําบลอัยเยอร เวง อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ความกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 9.9403 9.9403 - - - -

60 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ,อน้ําร�อน - นากอ หมู,ที่ 9 ตําบลอัยเยอร เวง อําเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา ความกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 7.9716 7.9716 - - - -

61 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านยี่ไร,ล,าง หมู,ที่ 1 ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง
 จังหวัดยะลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 6.6612 6.6612 - - - -

62 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านยี่ไร,บน หมู,ที่ 1 ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 6.6570 6.6570 - - - -

63 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายอัยเยอร ซอ (ตอนที่ 2) หมู,ที่ 2 ตําบลตาเนาะแมเราะ 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 3.9984 3.9984 - - - -

64 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกวางหลง - จาเราะซูซู หมู,ที่ 1,4 ตําบลธารน้ําทิพย  
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ความกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 8.4409 8.4409 - - - -

65 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านโก�เฮ�ง - บ�านบ,อหินนอก หมู,ที่ 1 ตําบลแม,หวาด 
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 7.8361 7.8361 - - - -

66 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายควนน้ําค�าง หมู,ที่ 10 ตําบลบ�านแหร อําเภอธารโต 
จังหวัดยะลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 5.3203 5.3203 - - - -

67 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายวุฒิชัย - สุทิน หมู,ที่ 5 ตําบลบ�านแหร อําเภอธารโต 
จังหวัดยะลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 9.4269 9.4269 - - - -

68 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหมอ หมู,ที่ 6 ตําบลคีรีเขต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 3.7684 3.7684 - - - -

69 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสะปFอง - บ�านบาซาลาแป หมู,ที่ 3 ตําบลปะแต อําเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 6.6874 6.6874 - - - -

70 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายลือเน็ง - บ�านโตkะตือมัน หมู,ที่ 2 ตําบลปะแต อําเภอยะ
หา จังหวัดยะลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 6.6874 6.6874 - - - -

71 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านดาเบkะ หมู,ที่ 4 ตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวัด
ยะลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 1 แห,ง

ยะลา 8.5197 8.5197 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� (ป� 2563 แก�ไขชื่อเปBน โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต�)

72 โครงการพัฒนาเมืองเฉพาะพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 1 แห,ง

ยะลา 24.5700 24.5700 - - - - เริ่มปn 2559

73 โครงการก,อสร�างรางระบายน้ํา คสล. บริเวณคลองแบเมาะ ความยาว 280 เมตร บ�านตลาด
เก,า ตําบลสะเตง อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 1 แห,ง

ยะลา 23.1087 23.1087 - - - - เริ่มปn 2559

74 โครงการก,อสร�างท,อระบายน้ํา คสล. ความยาว 288 เมตร และกําแพงกันดิน คสล. ความ
ยาว 75 เมตร บริเวณคลองแบเมาะ บ�านตลาดเก,า ตําบลสะเตง อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
1 แห,ง

ยะลา 17.0855 17.0855 - - - - เริ่มปn 2559

75 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท,องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัดคูหาภิมุข (วัดถ้ํา) ระยะที่ 2 
ตําบลหน�าถ้ํา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห,ง

ยะลา 32.0000 32.0000 - - - -

76 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกหญ�าคา - แบแนะ หมู,ที่ 2 ตําบลเปnยน อําเภอสะบ�า
ย�อย จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 5.6000 5.6000 - - - -

77 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายต�นม,วง - ชลประทาน หมู,ที่ 1 ตําบลเปnยน อําเภอสะบ�า
ย�อย จังหวัดสงขลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 4.9440 4.9440 - - - -

78 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายต�นมะขาม - ชลประทานไปหมู,ที่ 4 หมู,ที่ 7 ตําบลเปnยน
 อําเภอสะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 4.0190 4.0190 - - - -

79 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกยานัต - ปาแด หมู,ที่ 5 ตําบลปากบาง อําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ความกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.148 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 9.2240 9.2240 - - - -

80 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโรงเรียนเจริญธรรม - สามแยกปลักจีน หมู,ที่ 9 ตําบล
สะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 
แห,ง

สงขลา 5.6580 5.6580 - - - -

81 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองไข,มุข - บ�านสม็อง หมู,ที่ 2,7 ตําบลคลองกวาง 
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 7.6640 7.6640 - - - -

82 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสวนนายสําเนียง - สวนนายไสว หมู,ที่ 3 ตําบลปลักหนู 
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 6.7980 6.7980 - - - -

83 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านหนําออก - บ�านซาว หมู,ที่ 4 ตําบลคูหา อําเภอ
สะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 8.5480 8.5480 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� (ป� 2563 แก�ไขชื่อเปBน โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต�)

84 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมัสยิดตาแปด - หนองสาหร,าย หมู,ที่ 5 ตําบลปากบาง 
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว�าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 4.4570 4.4570 - - - -

85 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหินกอง หมู,ที่ 7 ตําบลคลองทราย อําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.570 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 9.4840 9.4840 - - - -

86 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายปVาโยง - สามแยกปVาลุ,ม หมู,ที่ 3 ตําบลเกาะสะบ�า 
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 6.7700 6.7700 - - - -

87 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สาย ร.5 - ควนพลา หมู,ที่ 4 ตําบลเกาะสะบ�า อําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 5.1650 5.1650 - - - -

88 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านควน - ทุ,งเต,า หมู,ที่ 7 ตําบลเกาะสะบ�า อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 4.3050 4.3050 - - - -

89 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายชุมชนบ�านลําหาร หมู,ที่ 4 ตําบลคูหา อําเภอสะบ�าย�อย 
จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 3.5950 3.5950 - - - -

90 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยท,าเรือ หมู,ที่ 5 ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา  ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.330 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 3.8180 3.8180 - - - -

91 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโหรนเขียด หมู,ที่ 5 ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.130 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 3.3300 3.3300 - - - -

92 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายแก�วพฤกษา หมู,ที่ 2 ตําบลวังใหญ, อําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 2.5200 2.5200 - - - -

93 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองลึกพัฒนา หมู,ที่ 1 ตําบลคลองกวาง อําเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.530 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 5.9770 5.9770 - - - -

94 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังบ�านล,องมุด หมู,ที่ 5 - บ�านโคกลูกหมี หมู,ที่ 3 
ตําบลคลองทราย อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.185 
กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 11.7200 11.7200 - - - -

95 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองวัว หมู,ที่ 5 ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ความกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 5.980 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 16.6700 16.6700 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)

390



จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� (ป� 2563 แก�ไขชื่อเปBน โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต�)

96 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ�านทับหลวง - ปลายเหล็กไฟ (ตอนที่ 1) หมู,ที่ 1 
ตําบลคูหา อําเภอสะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.300 
กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 11.7470 11.7470 - - - -

97 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน�าบาลายเซาะไม�พอก หมู,ที่ 2 - ตําบลนาหว�า หมู,ที่ 2
 ตําบลคู อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.740 กิโลเมตร 1 
แห,ง

สงขลา 13.3200 13.3200 - - - -

98 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทับช�าง หมู,ที่ 1 - บ�านคอกวังไทร หมู,ที่ 6 ตําบลทับช�าง
 อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.590 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 10.1010 10.1010 - - - -

99 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมุนี - จาบัง หมู,ที่ 3 ตําบลจะแหน อําเภอสะบ�าย�อย 
จังหวัดสงขลา ความกว�าง 6.00 เมตร ความยาว 4.400 กิโลเมตร 1 แห,ง

สงขลา 20.7094 4.1419 16.5675 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 1,817.0848 861.6989 902.6071 52.7788 - -
1 โครงการก,อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข�ามแม,น้ํายะกัง หมู,ที่ 11 ตําบลลําภู อําเภอ

เมือง จังหวัดนราธิวาส (กว�าง 7 เมตร ยาว 60 เมตร) 1 แห,ง
นราธิวาส 9.6000 9.6000 - - - -

2 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งคลองไอร วิ บ�านบากง หมู,ที่ 6 ตําบลรือเสาะ อําเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร        1 แห,ง

นราธิวาส 42.4000 19.8750 22.5250 - - -

3 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งแม,น้ําสายบุรี บ�านสันติสุข หมู,ที่ 2 ตําบลบาตง อําเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1.000 กิโลเมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 36.0000 18.0000 18.0000 - - -

4 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านคลองเลย (ต,อเนื่อง) หมู,ที่ 7 ตําบลศาลาใหม,
 อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 26.4000 18.6083 7.7917 - - -

5 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านบาเฆะ (ต,อเนื่อง) หมู,ที่ 1 ตําบลโคกเคียน 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 26.4000 18.6083 7.7917 - - -

6 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านกูบู(ต,อเนื่อง) หมู,ที่ 6 ตําบลไพรวัน อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 26.4000 18.6083 7.7917 - - -

7 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโก-ลก (จุดที่ 3) บริเวณบ�านสะ หมู,ที่ 8 ตําบล
โลkะจูด อําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 700 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 25.2000 25.2000 - - - -

8 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสุไหงปาดี บริเวณวัดประชุมชลธารา หมู,ที่ 6 
ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 22.9320 4.5864 18.3456 - - -

9 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองไอกานูวา บริเวณศูนย ฝwกวิชาชีพอําเภอสุคิริน หมู,
ที่ 6 ตําบลมาโมง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 17.8605 3.5721 14.2884 - - -

10 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโก-ลก (จุดที่ 1) บริเวณบ�านแฆแบkะ หมู,ที่ 1 
ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 25.7985 5.1597 20.6388 - - -

11 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านเกาะยาว หมู,ที่ 1 ตําบลเจkะเห อําเภอตากใบ
 จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 24.2550 4.8510 19.4040 - - -

12 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านบาโรkะปูตอเหนือ (จุดที่ 1) หมู,ที่ 13 ตําบล
โคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 24.2550 4.8510 19.4040 - - -

13 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านบาโรkะปูตอเหนือ (จุดที่ 2) หมู,ที่ 13 ตําบล
โคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 24.2550 4.8510 19.4040 - - -

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

14 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส หมู,ที่ 3 ตําบลตันหยงมัส อําเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 19.8450 3.9690 15.8760 - - -

15 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล บ�านกูบู หมู,ที่ 6 ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส (ต,อเนื่อง) ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 24.2550 4.8510 19.4040 - - -

16 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส เขตเทศบาลตําบลตันหยงมัส หมู,ที่ 1 
ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 19.8450 3.9690 15.8760 - - -

17 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองมะรือโบ ช,วงมะรือโบออก หมู,ที่ 1 ตําบลมะรื
อโบออก อําเภอเจาะไอร�อง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 575 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 22.8218 4.5644 18.2574 - - -

18 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองกือนี (ต,อเนื่อง) เขตเทศบาลตําบลต�นไทร หมู,ที่ 1
 ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 450 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 17.8605 3.5721 14.2884 - - -

19 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําโก-ลก  เขตเทศบาลตําบลบูเกkะตา หมู,ที่ 2 ตําบล
โลkะจูด อําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร 1 แห,ง

นราธิวาส 25.7985 5.1597 20.6388 - - -

20 โครงการก,อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู,ที่ 3 ตําบลตะโละไกรทอง อําเภอไม�แก,น 
จังหวัดปIตตานี ขนาดกว�าง 6 เมตร ความยาว 90 เมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 12.2400 12.2400 - - - -

21 เขื่อนปYองกันน้ําท,วมคลองกูลูวง เริ่มจากสะพานถนนพญาเมือง ถึงถนนทางหลวงแผ,นดิน
หมายเลข 42 (ฝIUงซ�าย) หมู,ที่ 5 บ�านโคกสําโรง ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปIตตานี 
ความยาว 280 เมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 20.1600 11.3973 8.7627 - - -

22 เขื่อนปYองกันน้ําท,วมคลองกูลูวง เริ่มจากสะพานถนนพญาเมือง ถึงถนนทางหลวงแผ,นดิน
หมายเลข 42 (ฝIUงขวา) หมู,ที่ 5 บ�านโคกสําโรง ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปIตตานี
 ความยาว 280 เมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 20.1600 11.3973 8.7627 - - -

23 ระบบระบายน้ําพร�อมถนน เพื่อรองรับอุทกภัยของเมือง บริเวณพื้นที่ตําบลรูสะมิแล ตําบลรู
สะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปIตตานี ความยาว 1100 เมตร (ระยะที่ 2) 1 แห,ง

ปIตตานี 40.0000 13.5714 26.4286 - - -

24 เขื่อนปYองกันการกัดเซาะปากแม,น้ําปIตตานี พร�อมงานปรับภูมิทัศน  หมู,ที่ 6 บ�านสวนสมเด็จ
 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปIตตานี ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 60.0000 30.0000 30.0000 - - -

25 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปIตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปIตตานี ระยะที่ 2 1 แห,ง ปIตตานี 72.0000 28.1066 43.8934 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

26 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันน้ําท,วมริมคลองสามัคคี (ฝIUงถนนสามัคคี สาย ก) บริเวณ
โรงพยาบาลปIตตานี ถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปIตตานี ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัด
ปIตตานี ความยาว 1,035 เมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 57.5063 11.5013 23.0025 23.0025 - -

27 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันน้ําท,วมริมแม,น้ําปIตตานี บริเวณโค�งยะหริ่งฝIUงจะบังติกอ และ 
บริเวณเขื่อนจะบังติกอถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมือง จังหวัด
ปIตตานี ความยาว 320 เมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 18.5370 3.7074 14.8296 - -

28 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันการกัดเซาะปากแม,น้ําปIตตานี พร�อมปรับภูมิทัศน  บ�านสวน
สมเด็จ (ระยะที่ 3) ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปIตตานี ความยาว 360 เมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 34.7508 6.9502 13.9003 13.9003 - -

29 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งเลียบถนนสายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พร�อม
ปรับปรุงภูมิทัศน  ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปIตตานี ความยาว 725 เมตร 1 แห,ง

ปIตตานี 39.6900 7.9380 15.8760 15.8760 - -

30 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปIตตานี (ต,อเนื่อง) ช,วง กม. 11+610 ถึง กม. 
12+153  ความยาว 543 เมตร ในเขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห,ง

ยะลา 18.1350 18.1350 - - - - เริ่มปn 2559

31 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปIตตานี บริเวณชุมชนห�าแยกกําปงบาโงย เขต
เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ความยาว 2,225 เมตร 1 แห,ง

ยะลา 79.0400 29.1769 49.8631 - - -

32 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําสายบุรี หมู,ที่ 5 ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

ยะลา 35.6000 35.6000 - - - -

33 โครงการแก�ไขปIญหาน้ําท,วมเทศบาลนครยะลา(เพิ่มเติม) บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 5 
ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห,ง

ยะลา 44.0000 21.5600 22.4400 - - -

34 โครงการก,อสร�างและพัฒนาระบบระบายน้ําพื้นที่ชุมชนคูหามุข และพื้นที่ชุมชนตลาดเมือง
ใหม, เขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห,ง

ยะลา 68.0000 27.0583 40.9417 - - -

35 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองตาชี ตําบลตาชี อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ความ
ยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

ยะลา 26.4600 5.2920 21.1680 - - -

36 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองแบเมาะ บริเวณชุมชนบ�านจารู เขตเทศบาลนคร
ยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ความยาว 530 เมตร 1 แห,ง

ยะลา 25.1370 5.0274 20.1096 - - -

37 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) คลองพลา - โคก
พะยอม หมู,ที่ 8 ตําบลบ�านพรุ อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา ความยาว 100 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 7.3690 7.3690 - - - -
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

38 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บริเวณสะพานถนน ค.9 ฝIUงทิศใต�ถึง
พื้นที่สํานักชลประทานที่ 11 (บ�านพัก) หมู,ที่ 1 ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา
 ความยาว 700 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 32.7600 32.7600 - - - - เริ่มปn 2559

39 โครงการเขื่อนปYองกันน้ําท,วม พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมคลองนาทวี ตลอดแนวคลองทั้งสอง
ฝIUง ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความยาว 440 เมตร  1 แห,ง

สงขลา 21.9765 14.1930 7.7835 - - - เริ่มปn 2559

40 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมแม,น้ําปIตตานี บ�านโคกม,วง หมู,ที่ 5 ตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมือง จังหวัดปIตตานี ระยะทาง 450 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 22.7055 22.7055 - - - - เริ่มปn 2559

41 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล วัดวารีปาโมกข  ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ความยาว 300 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 33.6000 21.1050 12.4950 - - -

42 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองลําใหญ, บ�านสองพี่น�อง หมู,ที่ 1 ตําบลท,าโพธิ์ 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 18.6500 18.6500 - - - -

43 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บริเวณหน�าสถานีตํารวจภูธรตําบลคูเต,า
 หมู,ที่ 6 ตําบลคูเต,า อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 9.9000 9.9000 - - - -

44 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บริเวณกุโปร เหนือ หมู,ที่ 6 ตําบลคูเต,า 
อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 14.4000 14.4000 - - - -

45 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บริเวณบ�านบางแฟบ (ต,อเนื่อง) ตําบล
ควนลัง อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 24.0000 19.9069 4.0931 - - -

46 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองนาทวี หลังวัดท,าประดู, หมู,ที่ 1 ตําบลท,าประดู, 
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 14.3600 14.3600 - - - -

47 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองสําโรง (ต,อเนื่อง) ระหว,างเทศบาลนครสงขลา - 
เทศบาลเมืองเขารูปช�าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 24.0000 24.0000 - - - -

48 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่ง บ�านสองพี่น�อง หมู,ที่ 1 ตําบลท,าโพธิ์ อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

49 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน ริมคลองแห (ตอนที่ 2) ต,อเนื่อง หมู,
ที่ 4 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 26.4600 5.2920 21.1680 - - -

50 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา บริเวณกุโบร บ�านหัวสะพาน หมู,ที่ 7 
ตําบลคูเต,า อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 18.5220 3.7044 14.8176 - - -
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

51 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองอู,ตะเภา (ต,อเนื่องเขื่อนเดิม) บ�านชายคลอง หมู,ที่
 3 ตําบลบ�านพรุ อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา ความยาว 500 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 30.8700 6.1740 24.6960 - - -

52 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งบ�านท,าโพธิ์ หมู,ที่ 3 ตําบลท,าโพธิ์ อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ความยาว 270 เมตร 1 แห,ง

สงขลา 19.0513 3.8103 15.2410 - - -

53 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่ง หมู,ที่ 3 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ระยะทาง 
500 เมตร 1 แห,ง

สตูล 16.8340 16.8340 - - - - เริ่มปn 2559

54 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบางศิลา หมู,ที่ 2 ตําบลละงู อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล ความยาว 1,000 เมตร 1 แห,ง

สตูล 29.9271 29.9271 - - - - เริ่มปn 2559

55 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู บริเวณสะพาน 2 หมู,ที่ 4 ตําบลกําแพง 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 320 เมตร 1 แห,ง

สตูล 20.8000 20.8000 - - - -

56 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู ช,วงท,าเทียบเรือประชาบํารุง - คลองปากปWง
 หมู,ที่ 4 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 410 เมตร 1 แห,ง

สตูล 26.0000 26.0000 - - - -

57 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู บ�านหัวทาง หมู,ที่ 6 ตําบลละงู อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล ความยาว 420 เมตร 1 แห,ง

สตูล 27.0400 27.0400 - - - -

58 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท,องเที่ยว ตําบลฉลุง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 แห,ง สตูล 16.0000 16.0000 - - - -
59 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมคลองมําบัง บริเวณข�าง

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ความยาว 175 เมตร
 1 แห,ง

สตูล 18.5220 3.7044 14.8176 - - -

60 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู บริเวณชุมชนขนมจีน หมู,ที่ 3 ตําบลกําแพง 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 360 เมตร 1 แห,ง

สตูล 25.4015 5.0803 20.3212 - - -

61 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู บ�านคลองขุด หมู,ที่ 9 (ช,วงที่ 1 ) ตําบลละงู 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห,ง

สตูล 21.1680 4.2336 16.9344 - - -

62 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมคลองมําบังเชื่อมคลองตายาย 
ซอยผลทวี ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ความยาว 250 เมตร 1 แห,ง

สตูล 26.4600 5.2920 21.1680 - - -

63 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งพร�อมปรับปรุงภูมิทัศน ริมคลองมําบัง บริเวณโครงการจัด
รูปที่ดินฯ ตําบลควนขัน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ความยาว 250 เมตร 1 แห,ง

สตูล 26.4600 5.2920 21.1680 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)

396



จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

64 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู บ�านในใส หมู,ที่ 15 ตําบลละงู อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห,ง

สตูล 24.6960 4.9392 19.7568 - - -

65 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู บ�านวังช,อนชัย หมู,ที่ 17 ตําบลละงู อําเภอ
ละงู จังหวัดสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห,ง

สตูล 24.6960 4.9392 19.7568 - - -

66 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู บริเวณชุมชนตลาดสดพัฒนา หมู,ที่ 3 ตําบล
กําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห,ง

สตูล 21.1680 4.2336 16.9344 - - -

67 โครงการก,อสร�างเขื่อนปYองกันตลิ่งริมคลองละงู บ�านคลองขุด หมู,ที่ 9 (ช,วงที่ 2) ตําบลละงู 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห,ง

สตูล 21.1680 4.2336 16.9344 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 470.4578 317.8250 152.6328 - - -
1 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดกระบี่ ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห,ง
 กระบี่ 0.2000 0.2000 - - - -

2 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตําบลไส
ไทย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห,ง

 กระบี่ 0.9410 0.9410 - - - -

3 โครงการปรับปรุงห�องพิมพ แบบชั้น 21 อาคาร 20 ชั้น  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร   1 แห,ง

 กรุงเทพมหานคร 1.9804 1.9804 - - - -

4 ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถห�องสรง กองออกแบบก,อสร�างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ 
ถนนพระราม 9  แขวงห�วยขวาง  เขตห�วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 1 แห,ง

 กรุงเทพมหานคร 1.2700 1.2700 - - - -

5 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร  1 แห,ง

 กรุงเทพมหานคร 12.0000 12.0000 - - - -

6 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห,ง

 กาญจนบุรี 0.2000 0.2000 - - - -

7 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ  ตําบลกาฬสินธุ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ  1 แห,ง

 กาฬสินธุ 0.0500 0.0500 - - - -

8 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ  
ตําบลกาฬสินธุ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ   1 แห,ง

 กาฬสินธุ 0.9370 0.9370 - - - -  

9 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห,ง

 กําแพงเพชร 0.1610 0.1610 - - - -

10 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก,น 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น 1 แห,ง

 ขอนแก,น 0.3640 0.3640 - - - -

11 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดจันทบุรี ตําบลวัดใหม, อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห,ง

 จันทบุรี 0.1500 0.1500 - - - -

โครงการ

ผลผลิตการให�บริการด�านการช7างและกํากับดูแลอาคาร
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

ผลผลิตการให�บริการด�านการช7างและกํากับดูแลอาคาร
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)

12 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน�าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 แห,ง

 ฉะเชิงเทรา 7.1500 7.1500 - - - -

13 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชัยนาท ตําบลเขาท,าพระ อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห,ง

 ชัยนาท 0.2000 0.2000 - - - -

14 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห,ง

 ชัยภูมิ 0.2970 0.2970 - - - -

15 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ ตําบลใน
เมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห,ง

 ชัยภูมิ 1.5080 1.5080 - - - -

16 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห,ง

 ชุมพร 0.2970 0.2970 - - - -

17 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ตําบล
นาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห,ง

 ชุมพร 0.9500 0.9500 - - - -

18 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 5 แห,ง

 เชียงราย 35.0000 35.0000 - - - -

19 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม, ตําบลช�างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม, จังหวัดเชียงใหม, 1 แห,ง

 เชียงใหม, 0.3000 0.3000 - - - -

20 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง ตําบลบ�านควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห,ง

 ตรัง 0.1600 0.1600 - - - -

21 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตราด ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห,ง

 ตราด 0.1000 0.1000 - - - -

22 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตาก ตําบลปVามะม,วง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห,ง

 ตาก 0.1500 0.1500 - - - -

23 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ตําบลปVา
มะม,วง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห,ง

 ตาก 2.0000 2.0000 - - - -
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24 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครนายก ตําบลท,าช�าง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห,ง

 นครนายก 1.0874 1.0874 - - - -

25 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
ตําบลท,าช�าง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  1 แห,ง

 นครนายก 3.3620 3.3620 - - - -

26 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครพนม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 แห,ง

 นครพนม 2.6600 2.6600 - - - -

27 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห,ง

 นครราชสีมา 0.0600 0.0600 - - - -

28 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 1 แห,ง

 นครศรีธรรมราช 0.1400 0.1400 - - - -

29 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห,ง

 นครศรีธรรมราช 2.7670 2.7670 - - - -

30 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครสวรรค  ตําบลนครสวรรค ตก อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  1 แห,ง

 นครสวรรค 0.1600 0.1600 - - - -

31 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห,ง

 นราธิวาส 0.2000 0.2000 - - - -

32 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  1 แห,ง

 นราธิวาส 6.8220 6.8220 - - - -

33 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดน,าน ตําบลฝายแก�ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน,าน 1 แห,ง

 น,าน 0.3000 0.3000 - - - -

34 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน,าน ตําบล
ฝายแก�ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน,าน  1 แห,ง

 น,าน 4.9000 4.9000 - - - -
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35 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห,ง

 บึงกาฬ 0.9000 0.9000 - - - -

36 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบุรีรัมย  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  1 แห,ง

 บุรีรัมย 0.1000 0.1000 - - - -

37 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตําบลประจวบคีรีขันธ  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  4 แห,ง

 ประจวบคีรีขันธ 12.1500 12.1500 - - - -

38 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  ตําบลประจวบคีรีขันธ  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 1 แห,ง

 ประจวบคีรีขันธ 2.0110 2.0110 - - - -

39 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี ตําบลไม�เค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 แห,ง

 ปราจีนบุรี 3.9570 3.9570 - - - -

40 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 
ตําบลไม�เค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห,ง

 ปราจีนบุรี 0.1358 0.1358 - - - -

41 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดปIตตานี ตําบลสะบารัง อําเภอเมืองปIตตานี จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

 ปIตตานี 0.7718 0.7718 - - - -

42 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปIตตานี ตําบล
สะบารัง อําเภอเมืองปIตตานี จังหวัดปIตตานี 1 แห,ง

 ปIตตานี 6.0000 6.0000 - - - -

43 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 แห,ง

 พระนครศรีอยุธยา 0.4915 0.4915 - - - -

44 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 1 แห,ง

 พระนครศรีอยุธยา 0.5000 0.5000 - - - -
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45 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพะเยา ตําบลบ�านตtอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห,ง

 พะเยา 0.2500 0.2500 - - - -

46 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ตําบลถ้ํา
น้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  1 แห,ง

 พังงา 0.4280 0.4280 - - - -

47 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค  อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห,ง

 พัทลุง 0.1500 0.1500 - - - -

48 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพิจิตร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห,ง

 พิจิตร 0.3000 0.3000 - - - -

49 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห,ง

 พิษณุโลก 0.3000 0.3000 - - - -

50 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ตําบล
ธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  1 แห,ง

 เพชรบุรี 0.9000 0.9000 - - - -

51 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ  ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  1 แห,ง

 เพชรบูรณ 0.1500 0.1500 - - - -

52 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดแพร, ตําบลน้ําชํา อําเภอเมืองแพร, จังหวัดแพร, 1 แห,ง

 แพร, 0.6137 0.6137 - - - -

53 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ตําบลแวงน,าง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห,ง

 มหาสารคาม 0.2000 0.2000 - - - -

54 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
ตําบลแวงน,าง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  1 แห,ง

 มหาสารคาม 1.8340 1.8340 - - - -

55 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห,ง

 มุกดาหาร 0.4900 0.4900 - - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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56 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห,ง

 มุกดาหาร 4.5232 4.5232 - - - -

57 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดแม,ฮ,องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม,ฮ,องสอน จังหวัดแม,ฮ,องสอน 3 แห,ง

 แม,ฮองสอน 10.7000 10.7000 - - - -

58 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม,ฮ,องสอน 
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม,ฮ,องสอน จังหวัดแม,ฮ,องสอน 1 แห,ง

 แม,ฮองสอน 6.7561 6.7561 - - - -

59 โครงการก,อสร�างฝายลําน้ําลาง บ�านไร, หมู, 3 ตําบลสบปVอง อําเภอปางมะผ�า จังหวัด
แม,ฮ,องสอน 1 แห,ง

 แม,ฮองสอน 3.2490 3.2490 - - - - ปn 59
4.4850

60 (1.36) ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดยโสธร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห,ง

 ยโสธร 0.5000 0.5000 - - - -

61 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห,ง

 ยะลา 0.1500 0.1500 - - - -

62 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ตําบลสะ
เตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห,ง

 ยะลา 0.6537 0.6537 - - - -

63 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดร�อยเอ็ด ตําบลหนองแวง อําเภอเมืองร�อยเอ็ด จังหวัดร�อยเอ็ด 1 แห,ง

 ร�อยเอ็ด 0.8500 0.8500 - - - -

64 ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ,อมแซมเขื่อนปYองกันตลิ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระนอง ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห,ง

 ระนอง 0.6000 0.6000 - - - -

65 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ตําบล
เนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  1 แห,ง

 ระยอง 0.5140 0.5140 - - - -

66 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ตําบลเมือง
 อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห,ง

 เลย 0.1350 0.1350 - - - -
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67 โครงการซ,อมแซมและปรับปรุงระบบปYองกันน้ําท,วมพื้นที่โกรกกราก ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 1 แห,ง

 สมุทรสาคร 40.5000 8.1000 32.4000 - - -

68 การซ,อมแซมและปรับปรุงคันปYองกันน้ําท,วม พื้นที่บริเวณชุมชนอินทร บุรี ฝIUงตะวันออก อ.
อินทร บุรี จ.สิงห บุรี (ระยะที่ 2)  1 แห,ง

 สิงห บุรี 5.7552 5.7552 - - - - ปn 59
4.8750

69 โครงการซ,อมแซมและปรับปรุงคันปYองกันน้ําท,วมพื้นที่บริเวณชุมชนอินทร บุรี ฝIUงตะวันออก 
อ.อินทร บุรี จ.สิงห บุรี (ระยะที่ 3) 1 แห,ง

 สิงห บุรี 9.6000 5.7079 3.8921 - - -

70 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ตําบล
บ�านกล�วย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห,ง

 สุโขทัย 3.0000 3.0000 - - - -

71 โครงการซ,อมแซมและปรับปรุงคันปYองกันน้ําท,วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.
สุพรรณบุรี 1 แห,ง

 สุพรรณบุรี 36.9000 7.3800 29.5200 - - -

72 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 
ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห,ง

 สุพรรณบุรี 1.3600 1.3600 - - - -

73 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร ธานี 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร ธานี จังหวัดสุราษฎร ธานี 1 แห,ง

 สุราษฎร ธานี 2.7000 2.7000 - - - -

74 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร  ตําบล
นอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  1 แห,ง

 สุรินทร 0.2700 0.2700 - - - -

75 โครงการซ,อมแซมและปรับปรุงคันปYองกันน้ําท,วมริมแม,น้ําเจ�าพระยาฝIUงตะวันออกชุมชนบาง
แก�วบริเวณถนนเลี่ยงเมือง สุดเขตเทศบาลเมือง ต.บางแก�ว ถึง ม.8 ต.โพสะ อ.เมือง จ.
อ,างทอง  1 แห,ง

 อ,างทอง 24.6400 24.6400 - - - -

76 โครงการซ,อมแซมและปรับปรุงคันปYองกันน้ําท,วมริมแม,น้ําเจ�าพระยาบริเวณหมู,ที่ 1 ถึง หมู,ที่
 3 ต.ย,านซื่อ อ.เมือง จ.อ,างทอง 1 แห,ง

 อ,างทอง 32.0360 13.6153 18.4207 - - -

77 โครงการซ,อมแซมและปรับปรุงคันปYองกันน้ําท,วมริมแม,น้ําเจ�าพระยา บริเวณเทศบาลตําบล
ชะไว (พื้นที่ชะไว) ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ,างทอง 1 แห,ง

 อ,างทอง 36.7760 36.7760 - - - -
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78 โครงการซ,อมแซมและปรับปรุงคันปYองกันน้ําท,วมริมแม,น้ําเจ�าพระยา ตําบลย,านซื่อ (ระยะที่
 2) อ.เมือง จ.อ,างทอง  1 แห,ง

 อ,างทอง 40.5000 8.1000 32.4000 - - -

79 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตําบลโนนหนามแท,ง  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ  1 แห,ง

 อํานาจเจริญ 1.2000 1.2000 - - - -

80 (1.29) ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรง
จอดรถ ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุดรธานี ตําบลหมากแข�ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห,ง

 อุดรธานี 2.2170 2.2170 - - - -

81 ค,าปรับปรุงและก,อสร�างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ�านพักข�าราชการ โรงจอดรถ 
ก,อสร�างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห,ง

 อุบลราชธานี 0.8160 0.8160 - - - -

82 จ�างที่ปรึกษาศึกษา ออกแบบ และจัดทําข�อกําหนดในการออกแบบและปรับปรุงอาคาร
ภาครัฐให�เป\นอาคารเขียว (Green Buildings) 1 รายการ

8.0000 8.0000 - - - -

83 จ�างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาแนวทางการออกแบบและคํานวณโครงสร�างของอาคารที่
ติดตั้งอุปกรณ ควบคุมการสั่นสะเทือน (Vibration Control) เพื่อสลายพลังงานจากแรง
แผ,นดินไหวและแรงลม 1 รายการ

9.6000 9.6000 - - - -

84 จ�างที่ปรึกษาการตรวจสอบความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร�าน 1 รายการ 3.2600 3.2600 - - - - ปn 59
4.0000

85 จ�างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําร,างข�อบังคับและหลักเกณฑ ตามกฎหมาย ว,าด�วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายว,าด�วยการขุดดินและถมดิน ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล,ม (Landslide) และบริเวณ
ลาดเชิงเขา  1 รายการ

4.2400 4.2400 - - - - ปn 59
5.0000

86 จ�างที่ปรึกษาจัดทําฐานข�อมูลอาคาร 9 ประเภท เพื่อการควบคุมอาคาร จํานวน 20 เมือง 1 
รายการ

6.0000 6.0000 - - - -

87 โครงการศึกษาบริบทองค กรเพื่อจัดทํายุทธศาสตร กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 รายการ 6.0000 6.0000 - - - -
88 ค,าใช�จ,ายในการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยของอาคารที่ก,อสร�างด�วยระบบโครงสร�าง

ชิ้นส,วนสําเร็จรูป 1 รายการ
15.0000 3.0000 12.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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จังหวัด
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(ล�านบาท)

 งปม.
ป� 2561

 งปม.
ป� 2562

 งปม.
ป� 2563

 งปม.
ป� 2564

 งปม.
ป� 2565

หมายเหตุ
โครงการ

ผลผลิตการให�บริการด�านการช7างและกํากับดูแลอาคาร
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ.2561 - 2565)

89 ค,าใช�จ,ายในการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลาง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT)  1 
รายการ

30.0000 6.0000 24.0000 - - -

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
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กลุ่มงานยุทธศาสตร ์กองแผนงาน 
กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

เลขที* ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที* ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๙๕ โทรสาร ๐ ๒๖๑๙ ๖๘๑๕ 

http://office.dpt.go.th/plan/ 
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