
ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร 1,076,000                          

1) ปรับปรุงลำนจอดรถบริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัด

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร 500,000                            

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร 30,000                              

รวมทัง้สิ้น 1,606,000                        

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสมทุรปราการ



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี (อัตรำใหม)่ 3,877,100                       

ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี 500,000                         

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี 30,000                           

รวมทัง้สิ้น 4,407,100                     

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดนนทบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดปทุมธำนี 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดปทุมธำนี 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 530,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดปทุมธานี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

ผูกพันเดมิ 

1 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรศูนย์รำชกำร 7 ชั้น และอำคำรจอดรถยนต์ศูนย์รำชกำรจังหวัด 59,274,900                       

พระนครศรีอยุธยำ ต ำบลคลองสวนพลู อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 1 แหง่

งบประมำณทั้งส้ิน 437,468,000.- บำท 

ผูกพันงบประมำณป ี2562 - 2566 ดังนี้

 ป ี2562 ต้ังงบประมำณ 96,700,000.- บำท

 ป ี2563 ต้ังงบประมำณ 59,274,900.- บำท

 ป ี2564 - 2566 ผูกพันงบประมำณ 271,493,100.- บำท

รายการปีเดยีว

2 ค่ำก่อสร้ำงบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (อัตรำใหม่) 3,877,100                         

ต ำบลประตูชัย อ ำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 63,682,000                    

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดอ่ำงทอง 1,429,900                         

ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง

1) ค่ำปรับปรุงบำ้นพักผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหลังใหม่ จ ำนวน 827,800.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงบำ้นพักผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหลังเก่ำ จ ำนวน 36,400.- บำท

3) ค่ำปรับปรุงศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่ จ ำนวน 335,300.- บำท

4) ค่ำปรับปรุงบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 2 หลัง จ ำนวน 230,400.- บำท

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอ่ำงทอง 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอ่ำงทอง 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 1,959,900                      

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี (อัตรำใหม)่ 3,877,100                         

ต ำบลทะเลชุบศร อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดลพบุรี 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดลพบุรี 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 4,407,100                       

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดลพบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดสิงหบ์รีุ 1,900,000                         

1) ค่ำเสริมผิวถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตบริเวณศำลำกลำงจังหวัด

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสิงหบ์รีุ 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสิงหบ์รีุ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 2,430,000                      

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท ต ำบลในเมือง 3,877,100                         

อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท

2 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท 3,745,000                         

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท 

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชัยนำท 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชัยนำท 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 8,152,100                       

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดชยันาท



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสระบรีุ 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสระบรีุ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 530,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสระบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชลบรีุ 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชลบรีุ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 530,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดชลบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง (อัตรำใหม่) 3,877,100                      

ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 ค่ำก่อสร้ำงบำ้นพักข้ำรำชกำรส ำนกังำนจังหวัดระยอง ต ำบลมำบตำพุด 3,745,000                      

อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

3 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดระยอง ต ำบลมำบตำพุด 800,000                         

อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1) ค่ำปรับปรุงบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (1) และ (2) จ ำนวน 200,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงหอ้งท ำงำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (1) และ (2) จ ำนวน 200,000.- บำท

3) ค่ำปรับปรุงบำ้นพักหวัหนำ้ส ำนกังำนจังหวัด จ ำนวน 80,000.- บำท

4) ค่ำปรับปรุงบำ้นพัก/อำคำรชุดพักอำศัยข้ำรำชกำรส ำนกังำนจังหวัด 

จ ำนวน 320,000.- บำท

4 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดระยอง 500,000                         

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

5 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดระยอง 30,000                           

รวมทั้งสิน้ 8,952,100                    

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดระยอง



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดจันทบรีุ 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดจันทบรีุ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 530,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดจันทบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดตรำด 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดตรำด 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 530,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดตราด



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

1 ระบบลิฟท์โดยสำรอำคำรศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ 1 ชุด 3,400,000                         

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 30,000                             

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

3 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ 2,401,500                         

ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ

1) ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมศำลพระภูมิภำยในศำลำกลำงจังหวัด

จ ำนวน 190,200.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงห้องประชุมและห้องศูนย์ด ำรงธรรม จ ำนวน 502,000.- บำท

3) ค่ำปรับปรุงห้องน้ ำบ้ำนพักผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 148,000.- บำท

4) ค่ำปรับปรุงห้องประชุมวิชิตสงครำม จ ำนวน 1,561,300.- บำท

4 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 500,000                           

รวมทัง้สิ้น 6,331,500                       

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดฉะเชงิเทรา



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดปรำจีนบรีุ 19,366,200                       

ต ำบลบำ้นพระ อ ำเภอเมืองปรำจีนบรีุ จังหวัดปรำจีนบรีุ

1) ค่ำติดต้ังเหล็กดัดบำ้นพักหวัหนำ้ส ำนกังำนจังหวัดปรำจีนบรีุ

จ ำนวน 80,000.- บำท

2) ค่ำขยำยเขตระบบจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

และบำ้นพักหวัหนำ้ส ำนกังำนจังหวัด จ ำนวน 113,200.- บำท

3) ค่ำปรับปรุงภมูิทัศนก์่อสร้ำงร้ัวและถนนบำ้นพักผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

จ ำนวน 9,036,000.- บำท

4) ค่ำปรับปรุงภมูิทัศนก์่อสร้ำงร้ัวและถนนบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (1)

จ ำนวน 4,609,000.- บำท

5) ค่ำปรับปรุงภมูิทัศนก์่อสร้ำงร้ัวและถนน บำ้นพักหวัหนำ้ส ำนกังำนจังหวัด

จ ำนวน 4,943,000.- บำท

6) ค่ำปรับปรุงหอ้งท ำงำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (3) จ ำนวน 585,000.- บำท

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดปรำจีนบรีุ 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดปรำจีนบรีุ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 19,896,200                    

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

ผูกพันเดมิ

1 ค่ำต่อเติมอำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครนำยก ต ำบลท่ำช้ำง 29,585,600                       

อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก 1 แหง่

งบประมำณทั้งส้ิน 144,000,000.- บำท

ผูกพันงบประมำณป ี2562-2564 ดังนี้

 ป ี2562 ต้ังงบประมำณ 36,000,000.- บำท

 ป ี2563 ต้ังงบประมำณ 29,585,600.- บำท

 ป ี2564 ผูกพันงบประมำณ 78,414,400.- บำท

รายการปีเดยีว

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครนำยก 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครนำยก 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 30,115,600                    

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดนครนายก



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 530,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสระแก้ว



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

ผูกพันใหม่

1 ปรับปรุงและต่อเติมอำคำรศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ 24,000,000                        

ต ำบลบำ้นเกำะ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 1 แหง่

งบประมำณทั้งส้ิน 120,000,000.- บำท

ผูกพันงบประมำณป ี2563 - 2564 ดังนี้

 ป ี2563 ต้ังงบประมำณ 24,000,000.- บำท

 ป ี2564 ผูกพันงบประมำณ 96,000,000.- บำท

รายการปีเดยีว

2 ค่ำก่อสร้ำงบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ (อัตรำใหม่) 3,877,100                          

ต ำบลบำ้นเกำะ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

3 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดนครรำชสีมำ 552,800                             

ต ำบลบำ้นเกำะ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

1) ค่ำปรับปรุงบำ้นพักข้ำรำชกำรส ำนกังำนจังหวัด ระดับ 1 - 2

4 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ 500,000                             

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

5 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ 30,000                              

รวมทั้งสิน้ 4,959,900                       

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงส ำนักงำนจังหวัดบุรีรัมย์ ต ำบลในเมือง 2,234,400                         

อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1) ค่ำต่อเติมอำคำรประกอบบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 3 หลัง

และบ้ำนพักหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด 1 หลัง

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 2,764,400                       

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์



ล าดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

ผูกพันเดิม

1 ค่ำกอ่สร้ำงศูนยร์ำชกำรจงัหวัดสุรินทร์ ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 66,850,000                       

จงัหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

งบประมำณทั้งส้ิน 439,000,000.- บำท 

 ผูกพันปีงบประมำณ 2560 - 2563 ดังนี้

 ปี 2560 ต้ังงบประมำณ 65,850,000.- บำท

 ปี 2561 ต้ังงบประมำณ 65,506,700.- บำท

 ปี 2562 ต้ังงบประมำณ 125,057,000.- บำท

 ปี 2563 ต้ังงบประมำณ 66,850,000.- บำท

 ปี 2564 ผูกพันงบประมำณ 115,736,300.- บำท

ผูกพันใหม่

2 ค่ำกอ่สร้ำงศูนยร์ำชกำรจงัหวัดสุรินทร์ (ระยะที2่) ส ำนักงำนจงัหวัดสุรินทร์ 35,235,400                       

ต ำบลนอกเมือง  อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

งบประมำณทั้งส้ิน 176,177,000.- บำท 

 ผูกพันปีงบประมำณ 2563 - 2564 ดังนี้

 ปี 2563 ต้ังงบประมำณ 35,235,400.- บำท

 ปี 2564 ผูกพันงบประมำณ 140,941,600.- บำท

รายการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวดัสุรินทร์



ล าดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

รายการปีเดียว

3 ค่ำกอ่สร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดสุรินทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 11,631,300                       

จงัหวัดสุรินทร์ (3 หลังๆ ละ 3,877,100.- บำท)

4 ค่ำกอ่สร้ำงบ้ำนพักหัวหน้ำส ำนักงำนจงัหวัดสุรินทร์ ต ำบลในเมือง 3,745,000                         

อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 

5 ค่ำกอ่สร้ำงบ้ำนพักผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดสุรินทร์ ต ำบลในเมือง 12,599,500                       

อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 

6 ปรับปรุงศูนยด์ ำรงธรรมจงัหวัดสุรินทร์ 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดียว

7 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนยด์ ำรงธรรมจงัหวัดสุรินทร์ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 130,591,200                   



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 530,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำน ี(อัตรำใหม่) 3,877,100                         

ต ำบลแจระแม อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำน ีจังหวัดอุบลรำชธำนี

2 ค่ำก่อสร้ำงบำ้นพักข้ำรำชกำรส ำนกังำนจังหวัดอุบลรำชธำน ีต ำบลแจระแม 7,613,000                         

อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำน ีจังหวัดอุบลรำชธำนี

3 ค่ำก่อสร้ำงบำ้นพักผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำน ีต ำบลแจระแม 12,599,500                       

อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำน ีจังหวัดอุบลรำชธำนี

4 ค่ำส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดอุบลรำชธำน ีต ำบลแจระแม 5,226,000                         

อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำน ีจังหวัดอุบลรำชธำนี

1) ค่ำก่อสร้ำงโรงจอดรถพร้อมหลังคำศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่ 

จ ำนวน 5,226,000.- บำท

5 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

6 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 29,845,600                    

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร ต ำบลในเมือง 3,877,100                         

อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดยโสธร ต ำบลในเมือง 1,070,000                         

อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนภำยนอกอำคำรศำลำกลำงจังหวัด

(หลังเก่ำ) จ ำนวน 166,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมแตงโมหวำนอำคำรศำลำกลำงจังหวัด

จ ำนวน 904,000.- บำท

3 ค่ำส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดยโสธร ต ำบลในเมือง 3,155,000                         

อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1) ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำและบ่อพักอำคำรศำลำกลำงจังหวัด

4 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดยโสธร 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

5 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดยโสธร 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 8,632,100                       

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดยโสธร



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ (อัตรำใหม)่ 3,877,100                         

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 4,407,100                       

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดชยัภูมิ



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอ ำนำจเจริญ 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอ ำนำจเจริญ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 530,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักข้ำรำชกำรส ำนักงำนจังหวัดบึงกำฬ 6,257,000                         

(ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน จ ำนวน 4 หลัง)

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดบึงกำฬ 9,810,000                         

1) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล., ทำงเดินเท้ำ และช่องระบำยน้ ำ

บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัด

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดบึงกำฬ 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดบึงกำฬ 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 16,597,000                     

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดบึงกาฬ



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดหนองบวัล ำภู 393,000                           

ต ำบลล ำภ ูอ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวัดหนองบวัล ำภู

1) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบวัล ำภู

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดหนองบวัล ำภู 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดหนองบวัล ำภู 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 923,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น (อัตรำใหม)่ 3,877,100                         

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดขอนแก่น 2,496,500                         

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1) ค่ำปรับปรุงบ้ำนพักผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 1,936,500.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 560,000.- บำท

3 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เขต 6 877,000                           

(ขอนแก่น) 

4 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

5 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 7,780,600                       

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดขอนแก่น



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอุดรธำนี 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอุดรธำนี 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 530,000                         

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดอุดรธานี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย (อัตรำใหม)่ 3,877,100                         

ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ต ำบลกุดป่อง 3,877,100                         

อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเลย 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 8,284,200                       

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดเลย



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย (อัตรำใหม่) 3,877,100                         

ต ำบลหนองกอมเกำะ อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย

2 ค่ำก่อสร้ำงบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย ต ำบลหนองกอมเกำะ 3,877,100                         

อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย

3 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดหนองคำย 1,158,000                         

ต ำบลหนองกอมเกำะ อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย

1) ค่ำปรับปรุงหอ้งท ำงำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ต ำแหนง่ใหม่)

4 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดหนองคำย 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

5 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดหนองคำย 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 9,442,200                      

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดหนองคาย



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดมหำสำรคำม 27,684,400                       

ต ำบลแวงน่ำง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

1) ค่ำปรับปรุงระบบประปำ สุขำภิบำลอำคำรศำลำกลำงจังหวัด (สูง 4 ชั้น)

จ ำนวน 15,000,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำหอประชุมและห้องน้ ำบริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัด

จ ำนวน 1,620,400.- บำท

3) ค่ำงำนทำสีอำคำรศำลำกลำงจังหวัด จ ำนวน 11,064,000.- บำท

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดมหำสำรคำม 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดมหำสำรคำม 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 28,214,400                     

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ของส านักงานจังหวัดมหาสารคาม



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

ผูกพันเดมิ

1 ค่ำก่อสร้ำงหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 45,749,900                       

จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แหง่

งบประมำณทั้งส้ิน 66,828,000.- บำท 

ผูกพันปงีบประมำณ 2562 - 2563 ดังนี้

 ป ี2562 ต้ังงบประมำณ 21,078,100.- บำท

 ป ี2563 ต้ังงบประมำณ 45,749,900.- บำท

รายการปีเดยีว

2 ค่ำส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดร้อยเอ็ด ต ำบลในเมือง 787,200                           

อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

1) ค่ำก่อสร้ำงร้ัวบำ้นพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 174,000.- บำท

2) ค่ำตกแต่งภำยในบำ้นพักผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 613,200.- บำท

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 47,067,100                    

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

ผูกพันเดมิ

1 ค่ำก่อสร้ำงศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ระยะท่ี 2 ต ำบลกำฬสินธุ์ 25,859,700                       

อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ 1 แหง่

งบประมำณทั้งส้ิน 147,000,000.- บำท 

ผูกพันปงีบประมำณ 2561 - 2563 ดังนี้

 ป ี2561 ต้ังงบประมำณ 30,144,300.- บำท

 ป ี2562 ต้ังงบประมำณ 90,996,000.- บำท

 ป ี2563 ต้ังงบประมำณ 25,859,700.- บำท

รายการปีเดยีว

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดกำฬสินธุ์ 500,000                           

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดกำฬสินธุ์ 30,000                             

รวมทั้งสิน้ 26,389,700                    

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร (อัตรำใหม)่ 3,877,100                          

ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดสกลนคร 3,900,000                          

ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1) ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ศำลำกลำงจังหวัด จ ำนวน 3,630,500.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 269,500.- บำท

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสกลนคร 500,000                            

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสกลนคร 30,000                              

รวมทัง้สิ้น 8,307,100                        

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสกลนคร



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม (อัตรำใหม)่ 3,877,100                         

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม ต ำบลในเมือง 3,877,100                         

อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

3 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดนครพนม ต ำบลในเมือง 3,745,000                         

อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

4 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม ต ำบลในเมือง 12,599,500                       

อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

5 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครพนม 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

6 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครพนม 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 24,628,700                     

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดนครพนม



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ผูกพันเดมิ

1 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรหอประชุมจังหวัดมุกดำรหำร ต ำบลมุกดำหำร 16,551,700                 

อ ำเภอเมืองมุกดำรหำร จังหวัดมุกดำหำร 1 แห่ง

งบประมำณทัง้ส้ิน 57,640,000.- บำท 

ผูกพันปีงบประมำณ 2561 - 2563 ดังนี้

 ปี 2561 ต้ังงบประมำร 13,406,000.- บำท

 ปี 2562 ต้ังงบประมำณ 27,682,300.- บำท

 ปี 2563 ต้ังงบประมำณ 16,551,700.- บำท

รายการปีเดยีว

2 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร (อัตรำใหม)่ 3,877,100                  

ต ำบลมุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดมุกดำหำร 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดมุกดำหำร 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 20,958,800               

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดมกุดาหาร



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (อัตรำใหม)่ 3,877,100                         

ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงเผือก 11,631,300                       

อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ( 3 หลังๆ ละ 3,877,100.- บำท)

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 500,000                           

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 30,000                             

รวมทัง้สิ้น 16,038,400                     

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดล ำพูน 7,000,000                  

1) ค่ำก่อสร้ำงโรงอำหำร 2 หลัง ภำยในบริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดล ำพูน

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดล ำพูน 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดล ำพูน 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 7,530,000                 

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดล าพูน



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง (อัตรำใหม)่ 3,877,100                  

ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดล ำปำง 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดล ำปำง 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 4,407,100                 

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดล าปาง



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                    

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดอุตรดติถ์



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ผูกพันใหม่

1 ค่ำก่อสร้ำงศูนย์รำชกำรจังหวัดแพร่ 1 แห่ง 131,423,100               

งบประมำณทัง้ส้ิน 657,115,400.- บำท 

ผูกพันงบประมำณปี 2563-2565 ดังนี้

 ปี 2563 ต้ังงบประมำณ 131,423,100.- บำท

 ปี 2564 ผูกพันงบประมำณ 262,846,200.- บำท

 ปี 2565 ผูกพันงบประมำณ 262,846,100.- บำท

รายการปีเดยีว

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดแพร่ 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดแพร่ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 131,953,100             

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดแพร่



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน (อัตรำใหม)่ 3,877,100                  

ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดน่ำน 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดน่ำน 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 4,407,100                 

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดน่าน



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำ 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                   

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดพะเยา



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย (อันตรำใหม)่ 3,877,100                   

ต ำบลริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดเชียงรำย 36,160,000                 

1) ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 22,740,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 13,420,000.- บำท

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงรำย 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงรำย 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 40,567,100                

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดเชยีงราย



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                   

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดแมฮ่่องสอน



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดนครสวรรค์ 3,831,200                  

1) ค่ำปรับปรุงหลังคำและฝ้ำเพดำนอำคำรศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) 

จ ำนวน 2,860,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงเรือนพระบำง (เรือนรับรอง) อยู่ในบริเวณจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

จ ำนวน 180,000.- บำท

3) ค่ำปรับปรุงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจัดหวัด 2 หลัง จ ำนวน 319,200.- บำท 

4) ค่ำปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 472,000.- บำท

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 4,361,200                 

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดอุทัยธำนี ต ำบลอุทัยใหม่ 21,920,000                  

อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี

1) ค่ำปรับปรุงห้องรับรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพร้อมครุภัณฑ์ จ ำนวน 495,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงห้องประชุมสุพรรณิกำร์ พร้อมครุภัณฑ์ จ ำนวน 12,000,000.- บำท

3) ค่ำปรับปรุงห้องประชุมสะแกกรังพร้อมครุภัณฑ์ จ ำนวน 9,000,000.- บำท

4) ค่ำปรับปรุงอำคำรสถำนีส่ือสำรพร้อมครุภัณฑ์ จ ำนวน 425,000.- บำท

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอุทัยธำนี 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอุทัยธำนี 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 22,450,000                

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดอุทัยธานี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร 3,317,000                   

ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร

1) ค่ำปรับปรุงห้องประชุมซุ้มกอ

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 3,847,000                  

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ผูกพันเดมิ

1 ก่อสร้ำงอำคำรหอประชุมจังหวัดตำก  ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอเมืองตำก 12,178,700                  

จังหวัดตำก 1 แห่ง

งบประมำณทัง้ส้ิน 53,960,000.- บำท 

ผูกพันงบประมำณปี 2561-2563 ดังนี้

 ปี 2561 ต้ังงบประมำณ 12,592,900.- บำท

 ปี 2562 ต้ังงบประมำณ 29,188,400.- บำท

 ปี 2563 ต้ังงบประมำณ 12,178,700.- บำท

รายการปีเดยีว

2 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก (อัตรำใหม)่ 3,877,100                    

ต ำบลเชียงเงิน อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดตำก 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดตำก 30,000                        

รวมทัง้สิ้น 16,585,800                

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดตาก



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักผู้ว่ำรำชกำรจัดหวัดสุโขทัย ต ำบลธำนี 12,599,500                  

อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 ค่ำส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดสุโขทัย ต ำบลธำนี อ ำเภอเมืองสุโขทัย 961,000                      

จังหวัดสุโขทัย

1) ค่ำก่อสร้ำงร้ัวบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 14,090,500                

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสุโขทัย



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                    

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดพิษณุโลก



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพิจิตร 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพิจิตร 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                    

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดพิจิตร



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ (อัตรำใหม)่ 3,877,100                   

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลในเมือง 3,745,000                   

อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

3 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลในเมือง 5,368,000                   

อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

1) ค่ำปรับปรุงอำคำรศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพิม่เติม) จ ำนวน 3,885,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จ ำนวน 975,000.- บำท

3) ค่ำปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ (ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร)

จ ำนวน 508,000.- บำท

4 ค่ำส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 508,000                      

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1) ค่ำก่อสร้ำงร้ัวและประตูในบริเวณบ้ำนพักผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนของส ำนักงำนจังหวัด

5 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

6 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 14,028,100                

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดรำชบุรี 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดรำชบุรี 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                   

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดราชบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี (อัตรำใหม)่ 3,877,100                   

ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดกำญจนบุรี 469,700                      

ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 

1) ค่ำปรับปรุงห้องท ำงำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 328,400.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงซอมแซมห้องน้ ำส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด จ ำนวน 141,300.- บำท

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดกำญจนบุรี 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดกำญจนบุรี 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 4,876,800                  

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                   

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม (อัตรำใหม)่ 3,877,100                    

ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 ค่ำส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดนครปฐม ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมืองนครปฐม 5,984,000                    

จังหวัดนครปฐม

1) ค่ำติดต้ังระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงโซล่ำเซลส์พลังงำนแสงอำทิตย์ภำยในบริเวณ

ศูนย์รำชกำรจังหวัดนครปฐม

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครปฐม 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครปฐม 30,000                        

รวมทัง้สิ้น 10,391,100                

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดนครปฐม



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสำคร 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสำคร 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                    

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสมทุรสาคร



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม 3,877,100                  

ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 4,407,100                 

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสมทุรสงคราม



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                    

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10,000,000                 

 ต ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1) ค่ำปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมถนนภำยในศำลำกลำงจังหวัด จ ำนวน 2,000,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงหลังคำศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่และหลังเก่ำ จ ำนวน 8,000,000.- บำท

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 10,530,000               

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช (อัตรำใหม)่ 3,877,100                  

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 4,407,100                 

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดกระบี่ 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดกระบี่ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                    

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดกระบี่



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ ต ำบลท้ำยช้ำง 3,877,100                  

อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดพังงำ ต ำบลท้ำยช้ำง 10,315,800                 

อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

1) ค่ำปรับปรุงตกแต่งเพิม่เติมอำคำรศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม)่ 

จ ำนวน 1,132,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัด จ ำนวน 5,969,000.- บำท

3) ค่ำโรงจอดรถบริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัด จ ำนวน 2,784,800.- บำท

4) ค่ำก่อสร้ำงร้ัวรอบบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (หลังใหม)่ จ ำนวน 430,000.- บำท

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพังงำ 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพังงำ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 14,722,900               

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดพังงา



ล าดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผูกพันเดิม

1 ค่ำก่อสร้ำงศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ระยะที่ 2) ต ำบลตลำดเหนือ 150,959,600               

อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

งบประมำณทั้งส้ิน 299,300,000.- บำท 

ผูกพันงบประมำณปี 2560-2563 ดังนี้

 ปี 2560 ต้ังงบประมำณ 44,895,000.- บำท

 ปี 2561 ต้ังงบประมำณ 51,956,500.- บำท

 ปี 2562 ต้ังงบประมำร 51,488,900.- บำท

 ปี 2563 ต้ังงบประมำณ 150,959,600.- บำท

ผูกพันใหม่

2 ค่ำก่อสร้ำงศำลำกลำงจังหวัดภูเก็ต (ระยะที่ 3)  ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมืองภูเก็ต 27,060,000                 

จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

งบประมำณทั้งส้ิน 135,300,000.- บำท 

ผูกพันงบประมำณปี 2563-2564 ดังนี้

 ปี 2563 ต้ังงบประมำณ 27,060,000.- บำท

 ปี 2564 ผูกพันงบประมำณ 108,240,000.- บำท

รายการปีเดียว

3 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดภูเก็ต ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต 3,745,000                  

จังหวัดภูเก็ต

4 ค่ำส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดภูเก็ต ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต 2,856,000                  

จังหวัดภูเก็ต

1) ค่ำก่อสร้ำงก ำแพงกันดินพังของบ้ำนพักข้ำรำชกำรส ำนักงำนจังหวัดภูเก็ต

จ ำนวน 796,000.- บำท

2) ค่ำก่อสร้ำงร้ัวบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 2,060,000.- บำท

5 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดียว

6 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต 30,000                      

รวมทั้งสิ้น 185,150,600             

รายการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดภูเก็ต



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (อัตรำใหม)่ 3,877,100                  

ต ำบลมะขำมเต้ีย อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักข้ำรำชกำรส ำนักงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลมะขำมเต้ีย 2,700,000                  

อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

3 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เขต 10 (สุรำษฎร์ธำน)ี 332,000                     

4 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

5 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 7,439,100                 

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดระนอง 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดระนอง 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                   

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดระนอง



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชุมพร 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชุมพร 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                    

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดชมุพร



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ผูกพันเดมิ

1 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรหอประชุมจังหวัดสงขลำ ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอเมืองสงขลำ 24,764,700                  

จังหวัดสงขลำ 1 แห่ง

งบประมำณทัง้ส้ิน 71,208,000.- บำท 

ผูกพันปีงบประมำณ 2561-2563 ดังนี้

 ปี 2561 ต้ังงบประมำณ 14,256,000.- บำท

 ปี 2562 ต้ังงบประมำณ 32,187,300.- บำท

 ปี 2563 ต้ังงบประมำณ 24,764,700.- บำท

รายการปีเดยีว

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดสงขลำ ต ำบลบ่อยำง 708,600                      

อ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

1) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำศำลำกลำงจังหวัด จ ำนวน 400,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด จ ำนวน 155,000.- บำท

3) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักหัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนจังหวัด

จ ำนวน 153,600.- บำท

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสงขลำ 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสงขลำ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 26,003,300                

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสงขลา



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสตูล 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสตูล 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                   

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดสตลู



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดตรัง ต ำบลทับเที่ยง อ ำเภอเมืองตรัง 9,970,000                    

จังหวัดตรัง

1) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมบำ้นพักข้ำรำชกำร ระดับ 7-8 (หลังที่ 1) จ ำนวน 331,000.- บำท

2) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมบำ้นพักหวัหนำ้ส ำนกังำนจังหวัด จ ำนวน 214,000.- บำท

3) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมบำ้นพักข้ำรำชกำร ระดับ 7-8 ( หลังที่ 2) จ ำนวน 343,000.- บำท

4) ค่ำปรับปรุงหลังคำบำ้นพักผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 1,538,000.- บำท

5) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศำลำกลำงจังหวัด จ ำนวน 6,444,000.- บำท

6) ค่ำปรับปรุงเคร่ืองเสียงหอ้งประชุมศำลำกลำงจังหวัด จ ำนวน 1,100,000.- บำท

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดตรัง 500,000                      

ครุภณัฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดตรัง 30,000                        

รวมทั้งสิน้ 10,500,000                

รายการที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดตรัง



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพัทลุง 500,000                      

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

2 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพัทลุง 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 530,000                    

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดพัทลุง



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดปัตตำนี ต ำบลสะบำรัง 3,745,000                  

อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดปัตตำนี ต ำบลสะบำรัง 1,850,000                  

อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี

1) ค่ำปรับปรุงอำคำรทีพ่ักอำศัยแฟลตของส ำนักงำนจังหวัดปัตตำนี

3 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดปัตตำนี 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

4 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดปัตตำนี 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 6,125,000                 

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดปัตตานี



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รายการปีเดยีว

1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนจังหวัดยะลำ ต ำบลสะเตง 2,172,600                  

อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

1) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมห้องท ำงำนผู้บริหำร จ ำนวน 1,739,500.- บำท

2) ค่ำทำสีร้ัวศำลำกลำงจังหวัด จ ำนวน 433,100.- บำท 

2 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดยะลำ 500,000                     

ครุภัณฑ์

รายการปีเดยีว

3 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำห้องไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดยะลำ 30,000                       

รวมทัง้สิ้น 2,702,600                 

รายการทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทุน

ส านักงานจังหวัดยะลา



ล าดบั รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท)

ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

ผูกพันเดมิ

1 ค่ำกอ่สร้ำงอำคำรชุดพักอำศัยข้ำรำชกำร ต ำบลโคกเคียน อ ำเภอเมอืงนรำธิวำส 11,189,500                       

จังหวัดนรำธิวำส 1 แหง่ 

งบประมำณทั้งส้ิน 107,000,000.- บำท 

ผูกพันงบประมำณป ี2561-2565 ดังนี้

 ป ี2561 ต้ังงบประมำณ 22,075,100.- บำท

 ป ี2562 ต้ังงบประมำณ 28,735,400.- บำท

 ป ี2563 ต้ังงบประมำณ 11,189,500.- บำท

 ป ี2564 ผูกพันงบประมำณ 16,783,400.- บำท

 ป ี2565 ผูกพันงบประมำณ 28,216,600.- บำท

2 ค่ำกอ่สร้ำงอำคำรศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส แหง่ที่ 2 ต ำบลล ำภ ูอ ำเภอเมอืงนรำธิวำส 14,489,200                       

จังหวัดนรำธิวำส 1 แหง่ 

งบประมำณทั้งส้ิน 371,300,000.- บำท

ผูกพันงบประมำณป ี2560-2564 ดังนี้

 ป ี2560 ต้ังงบประมำณ 85,680,000.- บำท

 ป ี2561 ต้ังงบประมำณ 70,024,800.- บำท

 ป ี2562 ต้ังงบประมำณ 79,514,400.- บำท

 ป ี2563 ต้ังงบประมำณ 14,489,200.- บำท

 ป ี2564 ผูกพันงบประมำณ 121,591,600.- บำท

รายการปเีดยีว

3 ค่ำส่ิงกอ่สร้ำงของส ำนกังำนจังหวัดนรำธิวำส ต ำบลโคกเคียน อ ำเภอเมอืงนรำธิวำส 874,700                            

จังหวัดนรำธิวำส

1) ค่ำกอ่สร้ำงโรงจอดรถยนต์ส ำนกังำนจังหวัดนรำธิวำส

4 ปรับปรุงศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส 500,000                            

ครุภณัฑ์

รายการปเีดยีว

5 ค่ำติดต้ังกล้อง CCTV ประจ ำหอ้งไกล่เกล่ียศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส 30,000                             

รวมทัง้สิน้ 27,083,400                    

รายการทีไ่ดร้ับจดัสรรในปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สป.มท.

งบลงทนุ

ของส านักงานจงัหวัดนราธิวาส


