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ค าน า 
 
  

    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา 21 ได้ก าหนดให้ทุก
ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ โดย
รายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทุกปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าผลการ
ค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

               กรมชลประทาน มีกองการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตในภาพรวมของกรมชลประทาน โดยน าข้อมูลต่าง ๆ จากส านักฯ ไปใช้ประกอบการค านวณต้นทุน
ผลผลิต เช่น การตรวจสอบข้อมูลรหัสศูนย์ต้นทุนหน่วยเบิกจ่าย ข้อมูลปริมาณงานแยกตามกิจกรรมย่อย การปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายจากศูนย์ต้นทุนสู่กิจกรรมย่อย การปันส่วนระหว่างกิจกรรมย่อย และการปันส่วนกิจกกรมย่อยสู่
ผลผลิตย่อย โดยน าส่งกองการเงินและบัญชี หลังปีงบประมาณ ช่วงต้นปีปฏิทิน  

       คู่มือเล่มนี้เหมาะส าหรับผู้ที่รับผิดชอบงานด้านค านวณต้นทุนผลผลิต ของส านักงานชลประทาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้ส านักงานชลประทานมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุน

ผลผลิตที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/
กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริหารที่มีคุณภาพ และ
บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการการรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต 
ระดับส านัก/กอง กรมชลประทาน สามารถเตรียมข้อมูลประกอบการค านวณต้นทุนผลผลิต โดยมีรายละเอียด     
ที่ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนเพ่ือก าหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายหรือจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  นอกจากนั้น ส านักฯ        
ยังสามารถส่งข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตไปยังกองการเงินและบัญชี ได้ทันตามระยะเวลาที่ปรากฏ        ใน
ปฏิทินการรายงานข้อมูลต้นทุนผลผลิต 

 
2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ระดับ
ส านัก/กอง กรมชลประทาน ตั้งแต่ข้ันตอนการตรวจสอบข้อมูลไฟล์รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน      การ
ตรวจสอบปริมาณงานที่ใช้ค านวณต้นทุนผลผลิต การเตรียมข้อมูลเพ่ือค านวณต้นทุนผลผลิต เพ่ือส่ง        กอง
การเงินและบัญชี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ระดับส านัก/กอง กรมชลประทาน สามารถเตรียมข้อมูลประกอบการค านวณต้นทุน
ผลผลิต โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพ่ือก าหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายหรือจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
นอกจากนั้น ส านัก ยังสามารถส่งข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตไปยังกองการเงินและบัญชีได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ปรากฏในปฏิทินการรายงานข้อมูลต้นทุนผลผลิต 

3. ค าจ ากัดความ 
การค านวณต้นทุนผลผลิต (Output Costing) เป็นระบบที่ให้ความส าคัญกับผลผลิต (Output) และ

ผลลัพธ์ (Outcome) จากการด าเนินงานของส านัก/กอง ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะ
แสดงให้เห็นถึงข้อตกลงการใช้ทรัพยากรว่า ผลผลิตหรือบริการ (Output) จะมีจ านวนเท่าไร จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ 
(Output) อย่างไร ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปี ที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินการค านวณต้นทุนผลผลิตคือ
ต้องค านวณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้ในการค านวณต้นทุนผลผลิต มีความเชื่อมโยงทุกภาคส่ วน 
อันได้แก่กิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก ศูนย์ต้นทุนหรือส านัก/กอง ทั้งศูนย์ต้นทุนหลัก 
และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน รวมถึงต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ฯลฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการค านวณต้นทุน
ผลผลิต จึงได้รวบรวมความหมายและค าจ ากัดความของศัพท์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
การค านวณต้นทุนผลผลิต 
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ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจเป็นเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือ
การก่อหนี้ผูกพัน ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ 

ต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนที่สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นต้นทุนของศูนย์ต้นทุนใด 
ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ต้นทุนที่ไม่สามารถระบุเข้าศูนย์ต้นทุนได้จ าเป็นต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วนใน

การระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน 
การปันส่วนต้นทุน หมายถึง การแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายไปยังกิจกรรม กระบวนการผลิต การด าเนินงาน 

หรือผลผลิตตามเกณฑ์ต่างๆ 
ศูนย์ต้นทุน หมายถึง  หน่วยงานภายในส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ซึ่ง

แต่ละหน่วยงานจะมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการผลิตผลผลิต 
หมายเหตุ กรมบัญชีกลางได้สร้างศูนย์ต้นทุนเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการระดับกรม 2 ศูนย์ต้นทุน คือ ศูนย์

ต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และศูนย์ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุน ซึ่งก าหนดให้เฉพาะหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง
เพ่ือใช้บันทึกค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนของส่วนราชการส่วนกลาง เพ่ือให้การค านวณต้นทุน
สามารถแยกประเภทต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนได้อย่างครบถ้วน 
  ศูนย์ต้นทุนหลัก คือ ศูนย์ต้นทุนที่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต หรือส่วนร่วมในการสร้างผลผลิต
ของหน่วยงาน 
 ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน คือ ศูนย์ต้นทุนที่ท าหน้าที่ให้บริการกับศูนย์ต้นทุนหลัก หรือท างานสนับสนุน หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิตแต่ท าหน้าที่ให้บริการศูนย์
ต้นทุนอื่น 

ผลผลิต หมายถึง ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งในรูปแบบ ของ
การให้บริการโดยตรง (Service) หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง (Product) เพ่ือน าไปใช้ในการ
ให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานภายนอก 

ผลผลิตย่อย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐท าการผลิต  และส่งมอบให้กับ
บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือใช้ในการค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน  และ
สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้ 

 ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ  รวมถึงผลผลิตอ่ืนที่นอกเหนือจากเอกสาร
งบประมาณที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการผลิต
ผลผลิต 

กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการค านวณหาต้นทุน
ต่อหน่วยกิจกรรม  และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมระหว่างปีของหน่วยงานเองและ
เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้  ท าให้สามารถวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

 กิจกรรมหลัก หมายถึง  กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากเอกสาร
งบประมาณที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรม 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานไม่น าไปใช้ในการสร้างผลผลิต ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่าย
บ าเหน็จบ านาญ และสวัสดิการข้าราชการบ านาญ 
 ค่าใช้จ่ายทางตรง คือ ต้นทุนที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถระบุศูนย์ต้นทุนได้ ณ เวลาท าบันทึกบัญชี 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม  คือ ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของศูนย์
ต้นทุนใด เป็นจ านวนเงินเท่าใด ณ เวลาบันทึกบัญชี ตัวอย่างเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าอาคาร  ค่า
รักษาพยาบาลคนไข้ใน ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด 



 

๓ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 พิจารณา ตรวจสอบ ลงนามก ากับผลการด าเนินการค านวณต้นทุน

ผลผลิต และวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินการค านวณต้นทุนผลผลิต 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ ท าหน้าที่ ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ปันส่วนค่าใช้จ่ายของส านัก/

กองอ่ืน รวบรวมข้อมูลปริมาณงานของส านักฯ เตรียมข้อมูลและจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ 1-6 และค านวณ
ต้นทุนผลผลิตและจัดท าข้อมูลตามตารางที่ 1-12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 

สรุปกระบวนการค านวณต้นทุนผลผลิต 

 กระบวนการค านวณต้นทุนผลผลิตของส านักงานชลประทาน ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
 
      1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน 

2. ตรวจสอบและจัดท ารายละเอียดข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้ส านักกองอ่ืน 
3. ตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ 

GFMIS ,ระบุปริมาณงานของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย ,ก าหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย,ก าหนด
เกณฑ์ปันส่วนระหว่างกิจกรรมย่อย และก าหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่ผลผลิตย่อย (แบบฟอร์มที่ 1-6) 
                4. กองการเงินและบัญชี ตรวจสอบข้อมูล 

5. รับข้อมูลค่าใช้จ่ายในการค านวณต้นทุนผลผลิตตามศูนย์ต้นทุน (ข้อมูลในระบบ GFMIS ) 
จากกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 

6. ค านวณหาต้นทุนของศูนย์ต้นทุนโดยใช้โปรแกรม CGD_Costing (ค านวณหาต้นทุนและต้นทุน
ต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย ,ผลผลิตย่อย ,กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลัก) 

7. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณก่อนหน้า และ
ปีงบประมาณ ปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 



 

๕ 

Work Flow กระบวนการค านวณต้นทุนผลผลิต 
 

 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ เวลา 
 
1.    
 
 
 
2.                                                           5 วัน  
 
 
 
3.       5 วัน  
 
 
4.                                                                                                                                                                                                 
    
 
 
 
5.                                                                                                                
 
    
 
6.                                                                                                                5 วัน 
    
 
                                                                                                                    
7.                                                                                                                3 วัน 
    
 
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
            

ระยะเวลาด าเนินการ 18 วัน 
                                                                              

ข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามศูนยต์้นทนุ 

ตรวจสอบและจัดท ารายละเอียดข้อมูลการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายให้ส านักกองอื่น 

รับข้อมูลค่าใช้จ่ายในการค านวณต้นทุนผลผลิต
ตามศูนย์ตน้ทุน (ข้อมูลในระบบ GFMIS ) 

จากกองการเงินและบญัช ี

เปรียบเทียบผลการ
ค านวณตน้ทุนต่อ

หน่วยผลผลิต 

ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลที่ใช้ในการค านวณต้นทุน
ผลผลิต (แบบฟอร์มที่ 1-6) 

ค านวณหาตน้ทนุของศูนย์ต้นทนุโดยใชโ้ปรแกรม 
CGD_Costing 

กองการเงินและบัญชี 
ตรวจสอบข้อมูล 

 

No 
 

Yes 
 



 

๖ 

5. Work Flow 
ชื่อกระบวนการ : การค านวณต้นทุนผลผลิต 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 วัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนังสือแจ้งเวียนจัดส่งข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ให้หน่วยงานรายงาน
ผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน 
เกณฑ์การปันส่วนและข้อมูลการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย เพ่ือค านวณต้นทุนผลผลิต 

 
 
 
 
 
ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากไฟล์ที่
ได้รับเพ่ือแยกค่าใช้จ่ายให้เหลือเฉพาะของส านัก
ฯ เท่านั้น และปันส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของ
ตนเองให้ส านัก/กองอ่ืนที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปันส่วนค่าใช้จ่ายให้ส านัก
กองอ่ืนโดยระบุยอด
ค่าใช้จ่ายและหน่วยงานที่
รับถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

-กองการเงินและบัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
-งานการเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและจัดท ารายละเอียดข้อมูลการ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายให้ส านักกองอื่น 

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม
ศูนย์ต้นทุน 



 

๗ 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
3. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
แบบฟอร์ม 1 รายงานผลการตรวจสอบการระบุ
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS  
แบบฟอร์มที่ 2 ระบุปริมาณงานของกิจกรรม
ย่อย  
แบบฟอร์มที่ 3 ระบุปริมาณงานผลผลิตย่อย 
แบบฟอร์มที่ 4 ก าหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่าย
เข้าสู่กิจกรรมย่อย 
แบบฟอร์มที่ 5 รายละเอียดการปันส่วนระหว่าง
กิจกรรมย่อย 
แบบฟอร์มที่ 6 ก าหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่าย
เข้าสู่ผลผลิตย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบขุ้อมูลการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน 
เกณฑ์การปันส่วน ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่ 
1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ผู้อ านวยการส่วน
แผนงาน 
-ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ
ต้นทุนผลผลิต (แบบฟอร์มที่ 1-6) 



 

๘ 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองการเงินและบัญชี ตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเงินและบัญชีจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายใน
การค านวณต้นทุนผลผลิตตามศูนย์ต้นทุน ของ
แต่ละส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-กองการเงินและบัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
-กองการเงินและบัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับข้อมูลค่าใช้จ่ายในการค านวณต้นทุน
ผลผลิตตามศูนย์ต้นทุน (ข้อมูลในระบบ 

GFMIS ) จากกองการเงินและบัญชี 

กองการเงินและบัญชี 
ตรวจสอบข้อมูล 

 



 

๙ 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าข้อมูลค านวณหาตน้ทุนของศนูย์ต้นทนุโดยใช้
โปรแกรม CGD_Costing เพื่อให้ได้ข้อมูล ดังนี ้
ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน  โดย
แยกประเภทตามแหล่งของเงิน 
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศนูย์ต้นทนุแยกตาม
ประเภทค่าใช้จา่ย 
ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตาม
แหล่งเงิน 
ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลติย่อยแยกตาม
แหล่งของเงิน 
ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตาม
แหล่งของเงิน 
ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลติหลักแยกตาม
แหล่งของเงิน 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุน
กิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุน
ผลผลติย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุน
กิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุน
ผลผลติหลักแยกตามแหล่งเงิน 
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทยีบต้นทนุทางตรง
แยกตามประเภทค่าใช้จา่ยและลักษณะของต้นทนุ  
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทยีบต้นทนุทางอ้อม
ตามลักษณะของตน้ทุน (คงที่/ผนัแปร) 

เตรียมข้อมูลในการใช้ใน
โปรแกรม CGD_Costing 
ถูกต้องครบถ้วน สามารถ
ได้ผลการค านวณต้นทุน
ผลผลิตตามตาราง 1-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านวณหาตน้ทนุของศูนย์ต้นทนุโดยใช้
โปรแกรม CGD_Costing 



 

๑๐ 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
7. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
3 วัน 

 
ชี้แจงเหตุผลกรณีต้นทุนผลผลิตของปีปัจจุบัน 
เพ่ิมหรือลดมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

 
เหตุผลที่ชี้แจงสอดคล้อง
กับผลต่างที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 

 
-ผู้อ านวยการส่วน
แผนงาน 
-ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการ
ค านวณตน้ทุนต่อ

หน่วยผลผลิต 



 

๑๑ 

6. ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

1.หนังสือแจ้งเวียนจัดส่งข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ให้หน่วยงานรายงาน
ผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณ
งาน เกณฑ์การปันส่วนและข้อมูลการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย เพ่ือค านวณต้นทุนผลผลิต 

 
 
 
 
 
2.ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายจาก
ไฟล์ที่ได้รับเพ่ือแยกค่าใช้จ่ายให้เหลือเฉพาะ
ของส านักฯ เท่านั้น และปันส่วนค่าใช้จ่ายที่
ไม่ใช่ของตนเองให้ส านัก/กองอ่ืนที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองการเงินและบัญชี ออกหนังสือแจ้ง
เวียนและจัดส่งข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ให้หน่วยงาน 
-สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายศูนย์ต้นทุนที่ 
http://kromchol.rid.go.th/fad/cost/ 
cost.html 
 
 
 
-ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ (sheet สชป.) 
รายละเอียดข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมย่อยและรหัสบัญชี
ด าเนินการปันค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของส านักฯ 
ให้กับส านักฯ อ่ืนที่รับผิดชอบ  

 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือแจ้งเวียนจากกอง
การเงินและบัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางรายละเอียดข้อมูล
การปันส่วนค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองการเงินและ
บัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
-ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
-งานการเงินและ
บัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

3. จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
แบบฟอร์ม 1 รายงานผลการตรวจสอบการ
ระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ 
GFMIS  
แบบฟอร์มที่ 2 ระบุปริมาณงานของกิจกรรม
ย่อย  
แบบฟอร์มที่ 3 ระบุปริมาณงานผลผลิตย่อย 
แบบฟอร์มที่ 4 ก าหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่าย
เข้าสู่กิจกรรมย่อย 
แบบฟอร์มที่ 5 รายละเอียดการปันส่วน
ระหว่างกิจกรรมย่อย 
แบบฟอร์มที่ 6 ก าหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่าย
เข้าสู่ผลผลิตย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แบบฟอร์ม 1 รวบรวมผลการตรวจสอบ
การระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน
ระบบ GFMIS จากหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
ส านักงานชลประทาน 
-แบบฟอร์มที่ 2 รวบรวมข้อมูลปริมาณ
งานเฉพาะรหัสกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับ 
สชป. ทั้งหมดจาก ส่วน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ  
-แบบฟอร์มที่ 3 รวมข้อมูลปริมาณงาน
ของกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย ตาม
หน่วยนับที่ระบุโดยใช้ตารางเชื่อมโยง
กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย 
ผลผลิตหลัก 
-แบบฟอร์มที่ 4 พิจารณาก าหนดเกณฑ์
ปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย โดย
ก าหนดสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในแต่ละ
กิจกรรมย่อย ใช้การถ่วงน้ าหนักแต่ละ
กิจกรรมย่อยโดยผลรวมเป็น 100 % 
-แบบฟอร์มที่ 5 พิจารณารายละเอียดการ
ปันส่วนระหว่างกิจกรรมย่อย เป็นการปัน
กิจกรรมย่อยตัวส่งที่มีทั้งหมด ไปสู่
กิจกรรมย่อยตัวรับที่มีปริมาณงานรองรับ 
-แบบฟอร์มที่ 6 พิจารณาก าหนดก าหนด
เกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่ผลผลิตย่อย 
โดยใช้ตารางเชื่อมโยง 

-แบบฟอร์มที่ 1-6 
-ตารางเชื่อมโยงกิจกรรม
ย่อย กิจกรรมหลัก 
ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้อ านวยการส่วน
แผนงาน 
-ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
-งานการเงินและ
บัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

4.กองการเงินและบัญชี เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.กองการเงินและบัญชีจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายใน
การค านวณต้นทุนผลผลิตตามศูนย์ต้นทุน ของ
แต่ละส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการเงินและบัญชี ตรวจสอบข้อมูล 
ซึ่งอาจมีการพิจารณาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปริมาณงานระหว่างส านักฯ 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเงินและบัญชีรวบรวมข้อมูลและ
จัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละ
ส านักฯ ในการค านวณต้นทุนผลผลิตตาม
ศูนย์ต้นทุน ซึ่งส านักจะได้รับการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายมาจากส่วนกลาง และข้อมูล
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไฟล์รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ศูนย์ต้นทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองการเงินและ
บัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
-กองการเงินและ
บัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

6.น าข้อมูลค านวณหาต้นทนุของศูนย์ต้นทุนโดยใช้
โปรแกรม CGD_Costing เพื่อให้ได้ข้อมูล ดังนี ้
ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน  โดย
แยกประเภทตามแหล่งของเงิน 
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศนูย์ต้นทนุแยกตาม
ประเภทค่าใช้จา่ย 
ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตาม
แหล่งเงิน 
ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลติย่อยแยกตาม
แหล่งของเงิน 
ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตาม
แหล่งของเงิน 
ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลติหลักแยกตาม
แหล่งของเงิน 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุน
กิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุน
ผลผลติย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุน
กิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุน
ผลผลติหลักแยกตามแหล่งเงิน 
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทยีบต้นทนุทางตรง
แยกตามประเภทค่าใช้จา่ยและลักษณะของต้นทนุ  
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทยีบต้นทนุทางอ้อม
ตามลักษณะของตน้ทุน (คงที่/ผนัแปร) 

ท าการค านวณต้นทุนผลผลิต โดยใช้ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของศูนย์ต้นทนุที่ได้รบั 
น าเข้าโปรแกรม CGD_Costing ตามขั้นตอน
เพื่อจัดท ารายงานตามแบบฟอร์ม 1-12  
(ด าเนินการตามคู่มือ โปรแกรม 
CGD_Costing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โปรแกรม CGD_Costing 
-แบบฟอร์มตารางที่ 1-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

7.ชี้แจงเหตุผลกรณีต้นทุนผลผลิตของปีปัจจุบัน 
เพ่ิมหรือลดมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุเหตุผลของค่าใช้จา่ยต้นทุนผลผลติในแต่
ละกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กจิกรรมหลัก 
ผลผลติหลัก ของปีปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม
หรือลดมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในตารางที่ 7 -12  

แบบฟอร์มตารางที่ 7-12 -ผู้อ านวยการส่วน
แผนงาน 
-ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
 



 

๑๖ 

7. ระบบตดิตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จา่ยตามศูนย์
ต้นทุน 

 
 
 
2. ตรวจสอบและจัดท ารายละเอียด

ข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จา่ยให้ส านัก
กองอื่น 

 
 
 
3. ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลที่ใช้ในการ

ค านวณต้นทุนผลผลิต (แบบฟอร์มที่ 
1-6) 

 
 
4. กองการเงินและบัญชี ตรวจสอบ

ข้อมูล 
 
 
5. รับข้อมูลค่าใช้จ่ายในการค านวณ

ต้นทุนผลผลิตตามศูนย์ตน้ทุน (ข้อมูล
ในระบบ GFMIS ) 
จากกองการเงินและบญัช ี

 
 
 
 
 
ปันส่วนค่าใช้จ่ายให้ส านักกองอื่นโดยระบุยอด
ค่าใช้จ่ายและหน่วยงานที่รับถูกต้อง 
 
 
 
 
ระบุข้อมูลการตรวจสอบค่าใช้จา่ย ปริมาณงาน 
เกณฑ์การปันส่วน ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
แบบฟอร์มที่ 1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
ตรวจสอบการระบุหน่วยงานที่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยและยอดคา่ใช้จ่าย 
 
 
 
 
ติดตามการจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตามข้อมูลค่าใช้จา่ยในการค านวณ
ต้นทุนผลผลิตตามศูนย์ตน้ทุน จากกอง
การเงินและบญัช ี
 

-กองการเงินและบัญชี  
 
 
 
 
-กองการเงินและบัญชี  
-ผู้อ านวยการส่วน
แผนงาน 
 
 
 
-ผู้อ านวยการส่วน
แผนงาน 
-ฝ่ายยุทธศาสตร ์
 
 
-กองการเงินและบัญชี  
 
 
 
-ฝ่ายยุทธศาสตร ์
 
 
 

 



 

๑๗ 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

 
6. ค านวณหาต้นทุนของศูนย์ตน้ทุนโดย

ใช้โปรแกรม CGD_Costing  
 
 
 
7. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
เตรียมข้อมูลในการใช้ในโปรแกรม 
CGD_Costing ถูกต้องครบถ้วน สามารถไดผ้ล
การค านวณตน้ทุนผลผลิตตามตาราง 1-12 
 
 
เหตุผลที่ชี้แจงสอดคล้องกบัผลต่างที่เกิดขึ้นจริง 
 

 
ติดตามการจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
ประเมินผลคา่ต้นทุนผลผลิตในปีถัดไป 

 
-ผู้อ านวยการส่วน
แผนงาน 
-ฝ่ายยุทธศาสตร ์
 
 
-ผู้อ านวยการส่วน
แผนงาน 
-ฝ่ายยุทธศาสตร ์
 
 



 

๑๘ 

8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 คู่มือการค านวณต้นทุนผลผลิต กรมชลประทาน จัดท าโดยคณะท างานต้นทุนผลผลิตด้าน
เทคนิค ธันวาคม 2551 
 8.2 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการค านวณต้นทุนผลผลิต  กรมชลประทาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 8.3  คู่มือโปรแกรม CGD_Costing 
 รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ 

 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 9.1 ตารางรายละเอียดข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย 
 9.2 ตารางเชื่อมโยงกิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก 
 9.3 แบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูล แบบฟอร์ม 1 - 6 
  แบบฟอร์ม 1  รายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 
  แบบฟอร์ม 2  รายงานกิจกรรมย่อย  
  แบบฟอร์ม 3  รายงานผลผลิตย่อย 
  แบบฟอร์ม 4  รายละเอียดการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย 
  แบบฟอร์ม 5  รายละเอียดการปันส่วนระหว่างกิจกรรมย่อย 
  แบบฟอร์ม 6  รายละเอียดการปันส่วนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย 
 9.4 แบบฟอร์มรายงานผลค านวณต้นทุนผลผลิต ตารางที่ 1 - 12 
  ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน  โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน 
  ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
  ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
  ตารางที่ 4 รายงานต้นทนุผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน 
  ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน 
  ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน 
  ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
  ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
  ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน 
  ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน 
  ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและ 
                                         ลักษณะของต้นทุน  
  ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)  
 รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ 
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2 การกําหนดเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย2. การกาหนดเกณฑการปนสวนคาใชจาย
ทางอ้อมสู่ศูนย์ต้นทุน
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2 การกําหนดเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมส่ศนย์ต้นทน2. การกาหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายทางออมสูศูนยตนทุน

Column A
GL คชจ.ทางอ้อมที่ต้องปันส่วน



2 การกําหนดเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมส่ศนย์ต้นทน2. การกาหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายทางออมสูศูนยตนทุน

Column B
รหัสศูนย์ต้นทุนส่ง
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แหล่งของเงิน
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3 การกําหนดเกณฑ์การปันส่วนจากศนย์ต้นทนส่กิจกรรมย่อย3. การกาหนดเกณฑการปนสวนจากศูนยตนทุนสูกจกรรมยอย
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รหัสศูนย์ต้นทุน
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4 การกําหนดเกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยส่ผลผลิตย่อย4. การกาหนดเกณฑการปนสวนจากกจกรรมยอยสูผลผลตยอย
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ส ำนักงำนฃลประทำนท่ี 2
รำยละเอียดข้อมูลกำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ต้นทุนผู้โอน
กิจกรรม

ย่อย
รหัสบัญชี ช่ือบัญชี  ค่ำใช้จ่ำยจำกระบบ GFMIS ค่ำใช้จ่ำยปันส่วนให้ส ำนัก กอง อ่ืน

ส ำนัก กอง ผู้รับโอนค่ำใช้จ่ำยปันส่วน ท่ี 1 ส ำนัก กอง ผู้รับโอนค่ำใช้จ่ำยปันส่วน ท่ี 2

 เงินในงบประมำณ
 เงินนอก

งบประมำณ
 งบกลำง  ค่ำเส่ือมรำคำ  รวม

 ส ำนัก กอง 
ผู้รับโอน

 เงินใน
งบประมำณ

 เงินนอก
งบประมำณ

 งบกลำง
 ค่ำเส่ือม

รำคำ
 รวม

 ส ำนัก กอง 
ผู้รับโอน

 เงินใน
งบประมำณ

 เงินนอก
งบประมำณ

 งบกลำง  ค่ำเส่ือมรำคำ  รวม  เงินในงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณ  งบกลำง  ค่ำเส่ือมรำคำ  รวม

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (46) (47) (48) (49) (50)

700300037 000 5101010108 ค่าล่วงเวลา 62,160.00         62,160.00              -            -               -                       -                       62,160.00       -                     62,160.00              

700300037 000 5101010113 ค่าจ้าง 4,767,591.00     4,767,591.00         -            -               -                       -                       4,767,591.00   -                     4,767,591.00         

700300037 000 5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต -                  -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 000 5101020108 ค่าเช่าบ้าน -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 000 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 789,188.75       789,188.75            -            -               -                       -                       789,188.75     -                     789,188.75            

700300037 000 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 714,452.75       714,452.75            -            -               -                       -                       714,452.75     -                     714,452.75            

700300037 000 5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน 3,868.00           3,868.00               -            -               -                       -                       3,868.00         -                     3,868.00               

700300037 000 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 33,576.10           33,576.10              -            -               33,576.10              -                       -                -                     33,576.10              

700300037 000 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 204,234.50         78,037.43         282,271.93            -            -               204,234.50            -                       78,037.43       -                     282,271.93            

700300037 000 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 77,360.00           77,360.00              -            -               77,360.00              -                       -                -                     77,360.00              

700300037 000 5103010103 ค่าท่ีพัก 100,360.00         100,360.00            -            -               100,360.00            -                       -                -                     100,360.00            

700300037 000 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 75,767.21           75,767.21              -            -               75,767.21              -                       -                -                     75,767.21              

700300037 000 5104010104 ค่าวัสดุ -                    3,081,782.62    669,650.00       3,751,432.62         -            -               -                       3,081,782.62         669,650.00     -                     3,751,432.62         

700300037 000 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 98,984,115.15     171,475.95       99,155,591.10        -            -               98,984,115.15        -                       171,475.95     -                     99,155,591.10        

700300037 000 5104010110 ค่าเช้ือเพลิง -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 000 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 2,317,484.98       46,048.43         2,363,533.41         -            -               2,317,484.98          -                       46,048.43       -                     2,363,533.41         

700300037 000 5104010113 ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 1,236.92             1,236.92               -            -               1,236.92                -                       -                -                     1,236.92               

700300037 000 5104020101 ค่าไฟฟ้า 1,717,570.45       -                 1,717,570.45         -            -               1,717,570.45          -                       -                -                     1,717,570.45         

700300037 000 5104020103 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล 98,070.88           (0.00)              98,070.88              -            -               98,070.88              (0.00)                    -                -                     98,070.88              

700300037 000 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 123,404.16         (0.00)              123,404.16            -            -               123,404.16            (0.00)                    -                -                     123,404.16            

700300037 000 5104020106 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 50,037.55           -                 50,037.55              -            -               50,037.55              -                       -                -                     50,037.55              

700300037 000 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 78,753.51           -                 78,753.51              -            -               78,753.51              -                       -                -                     78,753.51              

700300037 000 5104030203 ค่าเบ้ียประกันภัย 236,966.96      236,966.96            -            -               -                       236,966.96            -                -                     236,966.96            

700300037 000 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 235,717.17      235,717.17            -            -               -                       235,717.17            -                -                     235,717.17            

700300037 000 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 000 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 8,446,985.72       -                  8,446,985.72         -            -               8,446,985.72          -                       -                -                     8,446,985.72         

700300037 000 5104040101 ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 000 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 50,400.00           50,400.00              -            -               50,400.00              -                       -                -                     50,400.00              

700300037 000 5105010101 ค่าเส่ือมราคา-อาคารเพ่ือการพักอาศัย 1,005,958.19    1,005,958.19         -            -               -                       -                       -                1,005,958.19       1,005,958.19         

700300037 000 5105010103 ค่าเส่ือมราคา - อาคารส านักงาน 1,431,887.15    1,431,887.15         -            -               -                       -                       -                1,431,887.15       1,431,887.15         

700300037 000 5105010105 ค่าเส่ือมราคา - อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน 823,407.61       823,407.61            -            -               -                       -                       -                823,407.61          823,407.61            

700300037 000 5105010107 ค่าเส่ือมราคา - ส่ิงปลูกสร้าง 802,149.47       802,149.47            -            -               -                       -                       -                802,149.47          802,149.47            

700300037 000 5105010109 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์ส านักงาน 235,454.20       235,454.20            -            -               -                       -                       -                235,454.20          235,454.20            

700300037 000 5105010111 ค่าเส่ือมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 5,464,289.59    5,464,289.59         -            -               -                       -                       -                5,464,289.59       5,464,289.59         

700300037 000 5105010113 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 278,529.95       278,529.95            -            -               -                       -                       -                278,529.95          278,529.95            

700300037 000 5105010115 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 88,033.02        88,033.02              -            -               -                       -                       -                88,033.02           88,033.02              

700300037 000 5105010117 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร 696,073.26       696,073.26            -            -               -                       -                       -                696,073.26          696,073.26            

700300037 000 5105010119 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน 420,642.04       420,642.04            -            -               -                       -                       -                420,642.04          420,642.04            

700300037 000 5105010121 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,621,601.96    1,621,601.96         -            -               -                       -                       -                1,621,601.96       1,621,601.96         

700300037 000 5105010123 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์ส ารวจ 115,942.77       115,942.77            -            -               -                       -                       -                115,942.77          115,942.77            

700300037 000 5105010125 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 102,772.25       102,772.25            -            -               -                       -                       -                102,772.25          102,772.25            

700300037 000 5105010127 ค่าเส่ือมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 758,177.77       758,177.77            -            -               -                       -                       -                758,177.77          758,177.77            

700300037 000 5105010131 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 16,683.52        16,683.52              -            -               -                       -                       -                16,683.52           16,683.52              

700300037 000 5105010194 ค่าเส่ือมราคา - อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุฯ 2,222,523.61    2,222,523.61         -            -               -                       -                       -                2,222,523.61       2,222,523.61         

700300037 000 5105010195 ค่าเส่ือมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ 10,687.62        10,687.62              -            -               -                       -                       -                10,687.62           10,687.62              

700300037 000 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย -                    -                  -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 132 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 720.00               720.00                  -            -               720.00                  -                       -                -                     720.00                  

700300037 132 5103010103 ค่าท่ีพัก 800.00               800.00                  -            -               800.00                  -                       -                -                     800.00                  

700300037 132 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 6,866.90             6,866.90               -            -               6,866.90                -                       -                -                     6,866.90               

700300037 132 5104020101 ค่าไฟฟ้า 668.20               -                 668.20                  -            -               668.20                  -                       -                -                     668.20                  

700300037 132 5104020103 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล 813.20               813.20                  -            -               813.20                  -                       -                -                     813.20                  

700300037 132 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 986.97               -                 986.97                  -            -               986.97                  -                       -                -                     986.97                  

700300037 132 5104020106 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 4,866.10             -                 4,866.10               -            -               4,866.10                -                       -                -                     4,866.10               

700300037 132 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 3,681.00             -                 3,681.00               -            -               3,681.00                -                       -                -                     3,681.00               

คงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยของส ำนัก / กอง
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คงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยของส ำนัก / กอง

700300037 132 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 4,884,359.51       4,884,359.51         -            -               4,884,359.51          -                       -                -                     4,884,359.51         

700300037 133 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 1,680.00             1,680.00               -            -               1,680.00                -                       -                -                     1,680.00               

700300037 133 5103010103 ค่าท่ีพัก 2,400.00             2,400.00               -            -               2,400.00                -                       -                -                     2,400.00               

700300037 133 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 5,418.00             5,418.00               -            -               5,418.00                -                       -                -                     5,418.00               

700300037 133 5104020101 ค่าไฟฟ้า 12,803.28           (0.00)              12,803.28              -            -               12,803.28              (0.00)                    -                -                     12,803.28              

700300037 133 5104020103 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล 1,273.30             1,273.30               -            -               1,273.30                -                       -                -                     1,273.30               

700300037 133 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 1,235.65             0.00               1,235.65               -            -               1,235.65                0.00                     -                -                     1,235.65               

700300037 133 5104020106 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,944.30             -                 6,944.30               -            -               6,944.30                -                       -                -                     6,944.30               

700300037 133 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 3,675,072.06       3,675,072.06         -            -               3,675,072.06          -                       -                -                     3,675,072.06         

700300037 138 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 41,300.00         41,300.00              -            -               -                       -                       41,300.00       -                     41,300.00              

700300037 138 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 553.00             553.00                  -            -               -                       -                       553.00           -                     553.00                  

700300037 138 5104020101 ค่าไฟฟ้า 8,352.40             -                 8,352.40               -            -               8,352.40                -                       -                -                     8,352.40               

700300037 138 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 4,811.27             -                 4,811.27               -            -               4,811.27                -                       -                -                     4,811.27               

700300037 138 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 4,004,423.18       4,004,423.18         -            -               4,004,423.18          -                       -                -                     4,004,423.18         

700300037 215 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 12,600.00           12,600.00              -            -               12,600.00              -                       -                -                     12,600.00              

700300037 215 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 400.00               400.00                  -            -               400.00                  -                       -                -                     400.00                  

700300037 215 5103010103 ค่าท่ีพัก 950.00               950.00                  -            -               950.00                  -                       -                -                     950.00                  

700300037 215 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 3,949.48             3,949.48               -            -               3,949.48                -                       -                -                     3,949.48               

700300037 215 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 3,135,592.87       3,135,592.87         -            -               3,135,592.87          -                       -                -                     3,135,592.87         

700300037 215 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 7,052.96             7,052.96               -            -               7,052.96                -                       -                -                     7,052.96               

700300037 215 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย 0.00                   0.00                     -            -               0.00                      -                       -                -                     0.00                     

700300037 216 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 8,685.00             8,685.00               -            -               8,685.00                -                       -                -                     8,685.00               

700300037 216 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 905,341.00         905,341.00            -            -               905,341.00            -                       -                -                     905,341.00            

700300037 216 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 11,520.00           11,520.00              -            -               11,520.00              -                       -                -                     11,520.00              

700300037 216 5103010103 ค่าท่ีพัก 25,650.00           25,650.00              -            -               25,650.00              -                       -                -                     25,650.00              

700300037 216 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 32,060.85           32,060.85              -            -               32,060.85              -                       -                -                     32,060.85              

700300037 216 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 30,000.00           30,000.00              -            -               30,000.00              -                       -                -                     30,000.00              

700300037 217 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 15,099,874.66     3,999,954.02     19,099,828.68        -            -               15,099,874.66        -                       3,999,954.02   -                     19,099,828.68        

700300037 217 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 218 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 18,433.00           18,433.00              -            -               18,433.00              -                       -                -                     18,433.00              

700300037 218 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 219 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 11,790,924.19     11,790,924.19        -            -               11,790,924.19        -                       -                -                     11,790,924.19        

700300037 220 5101010108 ค่าล่วงเวลา 215,680.00         215,680.00            -            -               215,680.00            -                       -                -                     215,680.00            

700300037 220 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 30,640.00           30,640.00              -            -               30,640.00              -                       -                -                     30,640.00              

700300037 220 5103010103 ค่าท่ีพัก 64,100.00           64,100.00              -            -               64,100.00              -                       -                -                     64,100.00              

700300037 220 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 37,984.95           37,984.95              -            -               37,984.95              -                       -                -                     37,984.95              

700300037 220 5104010104 ค่าวัสดุ 57,689.00           57,689.00              -            -               57,689.00              -                       -                -                     57,689.00              

700300037 220 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 141,395,406.75    141,395,406.75      -            -               141,395,406.75      -                       -                -                     141,395,406.75      

700300037 220 5104010110 ค่าเช้ือเพลิง -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 220 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 91,536.56           91,536.56              -            -               91,536.56              -                       -                -                     91,536.56              

700300037 220 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 57,600.00           57,600.00              -            -               57,600.00              -                       -                -                     57,600.00              

700300037 220 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 223 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 960.00               960.00                  -            -               960.00                  -                       -                -                     960.00                  

700300037 223 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 58,800.00           58,800.00              -            -               58,800.00              -                       -                -                     58,800.00              

700300037 225 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 225 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 228 5101010108 ค่าล่วงเวลา 6,300.00             6,300.00               -            -               6,300.00                -                       -                -                     6,300.00               

700300037 228 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 126,040.41         126,040.41            -            -               126,040.41            -                       -                -                     126,040.41            

700300037 228 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 7,360.00             7,360.00               -            -               7,360.00                -                       -                -                     7,360.00               

700300037 228 5103010103 ค่าท่ีพัก 13,800.00           13,800.00              -            -               13,800.00              -                       -                -                     13,800.00              

700300037 228 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 27,941.19           27,941.19              -            -               27,941.19              -                       -                -                     27,941.19              

700300037 228 5104010104 ค่าวัสดุ 927,788.88      927,788.88            -            -               -                       927,788.88            -                -                     927,788.88            

700300037 228 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 228 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 369,600.00         369,600.00            -            -               369,600.00            -                       -                -                     369,600.00            

700300037 229 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 85,296.00           85,296.00              -            -               85,296.00              -                       -                -                     85,296.00              

700300037 229 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 9,280.00             9,280.00               -            -               9,280.00                -                       -                -                     9,280.00               

700300037 229 5103010103 ค่าท่ีพัก 16,920.00           16,920.00              -            -               16,920.00              -                       -                -                     16,920.00              

700300037 229 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 22,427.30           22,427.30              -            -               22,427.30              -                       -                -                     22,427.30              
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คงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยของส ำนัก / กอง

700300037 229 5104010104 ค่าวัสดุ 73,964.13        73,964.13              -            -               -                       73,964.13              -                -                     73,964.13              

700300037 229 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 231,715.00         231,715.00            -            -               231,715.00            -                       -                -                     231,715.00            

700300037 229 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 1,750.00             1,750.00               -            -               1,750.00                -                       -                -                     1,750.00               

700300037 229 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 568.79               568.79                  -            -               568.79                  -                       -                -                     568.79                  

700300037 229 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 172,270.00         172,270.00            -            -               172,270.00            -                       -                -                     172,270.00            

700300037 232 5104010104 ค่าวัสดุ 23,250.00        23,250.00              -            -               -                       23,250.00              -                -                     23,250.00              

700300037 233 5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 144,210.00       144,210.00            -            -               -                       -                       144,210.00     -                     144,210.00            

700300037 233 5101020108 ค่าเช่าบ้าน 193,400.00         193,400.00            -            -               193,400.00            -                       -                -                     193,400.00            

700300037 233 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 1,301,636.25     1,301,636.25         -            -               -                       -                       1,301,636.25   -                     1,301,636.25         

700300037 233 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 72,047.00         72,047.00              -            -               -                       -                       72,047.00       -                     72,047.00              

700300037 233 5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ 2,674.00           2,674.00               -            -               -                       -                       2,674.00         -                     2,674.00               

700300037 233 5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน 9,000.00           9,000.00               -            -               -                       -                       9,000.00         -                     9,000.00               

700300037 233 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 416,412.82         416,412.82            -            -               416,412.82            -                       -                -                     416,412.82            

700300037 233 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 18,480.00           18,480.00              -            -               18,480.00              -                       -                -                     18,480.00              

700300037 233 5103010103 ค่าท่ีพัก 48,410.00           48,410.00              -            -               48,410.00              -                       -                -                     48,410.00              

700300037 233 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 63,734.99           63,734.99              -            -               63,734.99              -                       -                -                     63,734.99              

700300037 233 5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 233 5104010104 ค่าวัสดุ 454,046.00      454,046.00            -            -               -                       454,046.00            -                -                     454,046.00            

700300037 233 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 180,000.00         180,000.00            -            -               180,000.00            -                       -                -                     180,000.00            

700300037 233 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 3,479,267.06       3,479,267.06         -            -               3,479,267.06          -                       -                -                     3,479,267.06         

700300037 233 5104020101 ค่าไฟฟ้า 2,909,916.48       74,253.31        2,984,169.79         -            -               2,909,916.48          74,253.31              -                -                     2,984,169.79         

700300037 233 5104020103 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล 267,068.62         14,544.25        281,612.87            -            -               267,068.62            14,544.25              -                -                     281,612.87            

700300037 233 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 251,571.08         0.00               251,571.08            -            -               251,571.08            0.00                     -                -                     251,571.08            

700300037 233 5104020106 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 208,545.00         13,030.46        221,575.46            -            -               208,545.00            13,030.46              -                -                     221,575.46            

700300037 233 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 170,370.00         6,488.00         176,858.00            -            -               170,370.00            6,488.00               -                -                     176,858.00            

700300037 233 5104030203 ค่าเบ้ียประกันภัย 9,799.68             9,799.68               -            -               9,799.68                -                       -                -                     9,799.68               

700300037 233 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 76,380.00           76,380.00              -            -               76,380.00              -                       -                -                     76,380.00              

700300037 233 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 7,700.00             7,700.00               -            -               7,700.00                -                       -                -                     7,700.00               

700300037 233 5104040101 ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 233 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 1,169,800.00       1,169,800.00         -            -               1,169,800.00          -                       -                -                     1,169,800.00         

700300037 233 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย -                  -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 234 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 115,500.00       115,500.00            -            -               -                       -                       115,500.00     -                     115,500.00            

700300037 234 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 32,074.50         32,074.50              -            -               -                       -                       32,074.50       -                     32,074.50              

700300037 234 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 25,704.00           25,704.00              -            -               25,704.00              -                       -                -                     25,704.00              

700300037 234 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 2,318,691.00       2,318,691.00         -            -               2,318,691.00          -                       -                -                     2,318,691.00         

700300037 234 5103010102 ค่าเบ้ียเล้ียง 40,240.00           40,240.00              -            -               40,240.00              -                       -                -                     40,240.00              

700300037 234 5103010103 ค่าท่ีพัก 87,250.00           87,250.00              -            -               87,250.00              -                       -                -                     87,250.00              

700300037 234 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 54,446.89           54,446.89              -            -               54,446.89              -                       -                -                     54,446.89              

700300037 234 5104010104 ค่าวัสดุ 9,346.00             249,999.84      259,345.84            -            -               9,346.00                249,999.84            -                -                     259,345.84            

700300037 234 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 194,796.80         194,796.80            -            -               194,796.80            -                       -                -                     194,796.80            

700300037 234 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 430,120.00         430,120.00            -            -               430,120.00            -                       -                -                     430,120.00            

700300037 234 5104020101 ค่าไฟฟ้า 247,420.67         247,420.67            -            -               247,420.67            -                       -                -                     247,420.67            

700300037 234 5104020103 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล 42,980.31           42,980.31              -            -               42,980.31              -                       -                -                     42,980.31              

700300037 234 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 22,528.86           22,528.86              -            -               22,528.86              -                       -                -                     22,528.86              

700300037 234 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 21,636.49           21,636.49              -            -               21,636.49              -                       -                -                     21,636.49              

700300037 234 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 13,650.00           13,650.00              -            -               13,650.00              -                       -                -                     13,650.00              

700300037 234 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 928.78               928.78                  -            -               928.78                  -                       -                -                     928.78                  

700300037 234 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 446,400.00         446,400.00            -            -               446,400.00            -                       -                -                     446,400.00            

700300037 234 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย -                    -                       -            -               -                       -                       -                -                     -                       

700300037 235 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 16,010,032.11     16,010,032.11        -            -               16,010,032.11        -                       -                -                     16,010,032.11        

700300037 237 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 4,683,425.57       4,683,425.57         -            -               4,683,425.57          -                       -                -                     4,683,425.57         

700300037 238 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 1,232.80             1,232.80               -            -               1,232.80                -                       -                -                     1,232.80               

700300037 238 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (0.00)                  (0.00)                    -            -               (0.00)                     -                       -                -                     (0.00)                    

700300037 238 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 26,506,759.89     26,506,759.89        -            -               26,506,759.89        -                       -                -                     26,506,759.89        

700300037 238 5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 999,996.78         999,996.78            -            -               999,996.78            -                       -                -                     999,996.78            

700300037 270 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 83,743.00           83,743.00              -            -               83,743.00              -                       -                -                     83,743.00              
360,884,418.09    5,391,831.62    13,021,421.08   16,094,813.98  395,392,484.77      -                -                -             -            -            -               -               -            -               -               360,884,418.09      5,391,831.62         13,021,421.08 16,094,813.98     395,392,484.77      



รหัส รหัส ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

280A5 1.1 บริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําหลัก
อย่างเป็นระบบภาคเหนือ

828 1.1.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 1.1.1.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 142 เป็นการการดําเนินการ ก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบริหาร
การส่งน้ําโดยตรง เช่น อาคารที่จอดรถ อาคารสํานักงาน ก่อสร้าง
รั้ว ป้ายชื่อ แปลงสาธิต แปลงทดลอง ศาลาพักผ่อน เส้นทาง
ท่องเที่ยว หรือส่วนประกอบอื่นๆของอาคารชลประทาน ค่า
เตรียมความพร้อมโครงการ ค่าปิดงานก่อสร้าง หรือการดําเนินการ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เช่น ระบบระบายน้ํา อ่าง
เก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับน้ํา 
ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เป็นต้น

แห่ง

1.1.2ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 1.1.2.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 143 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

2. โครงการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก

280A7 2.1 บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณา
การให้สอดคล้องกับศักยภาพพทื้น
ที่ภาคตะวันออก

829 2.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 2.1.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 144 ดําเนินการกิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เพื่อการ
บริหารงานส่งน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารหัวงาน
โครงการ อาคารที่ทําการ อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย งานกําจัดวัชพืช 
การบํารุงรักษาทางลําเลียง การบํารุงรักษาโทรมาตร ระบบส่งน้ํา 
ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน รวมถึงการบริหารงานส่งน้ํา เป็นต้น

แห่ง

ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย คําอธิบาย หน่วยนับ

คําอธิบาย ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - ผลผลิตย่อย - กิจกรรมย่อย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลผลิต กิจกรรมหลัก

1



รหัส รหัส ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม
ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย คําอธิบาย หน่วยนับผลผลิต กิจกรรมหลัก

2.1.2ค่าก่อสร้างอื่นๆ 2.1.2.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 145 เป็นการการดําเนินการ ก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบริหาร
การส่งน้ําโดยตรง เช่น อาคารที่จอดรถ อาคารสํานักงาน ก่อสร้าง
รั้ว ป้ายชื่อ แปลงสาธิต แปลงทดลอง ศาลาพักผ่อน เส้นทาง
ท่องเที่ยว หรือส่วนประกอบอื่นๆของอาคารชลประทาน ค่า
เตรียมความพร้อมโครงการ ค่าปิดงานก่อสร้าง หรือการดําเนินการ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เช่น ระบบระบายน้ํา อ่าง
เก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับน้ํา 
ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เป็นต้น

แห่ง

2.1.3ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 2.1.3.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 146 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

3.1 จัดหาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่
ชลประทานภาคใต้ชายแดน

830 3.1.1คา่ก่อสร้างแหล่งน้ํา 3.1.1.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 147 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร

280B7

2



รหัส รหัส ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม
ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย คําอธิบาย หน่วยนับผลผลิต กิจกรรมหลัก

3.2 ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขต
เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน

831 3.1.2ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 3.1.2.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 148 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ําเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

280B9 4.1 จัดหาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่
ชลประทานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

832 4.1.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 4.1.1.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 149 เป็นการการดําเนินการ ก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบริหาร
การส่งน้ําโดยตรง เชน่ อาคารที่จอดรถ อาคารสํานักงาน ก่อสร้าง
รั้ว ป้ายชื่อ แปลงสาธิต แปลงทดลอง ศาลาพักผ่อน เส้นทาง
ท่องเที่ยว หรือส่วนประกอบอื่นๆของอาคารชลประทาน ค่า
เตรียมความพร้อมโครงการ ค่าปิดงานก่อสร้าง หรือการดําเนินการ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เช่น ระบบระบายน้ํา อ่าง
เก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับน้ํา 
ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เป็นต้น

แห่ง

4.1.2ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 4.1.2.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 150 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

3
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4.2 ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขต
เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน
ตะวันออกเฉียงเหนือ

833 4.2.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 4.2.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 151 ดําเนินการกิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เพื่อการ
บริหารงานส่งน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารหัวงาน
โครงการ อาคารที่ทําการ อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย งานกําจัดวัชพืช 
การบํารุงรกัษาทางลําเลียง การบํารุงรักษาโทรมาตร ระบบส่งน้ํา 
ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน รวมถึงการบริหารงานส่งน้ํา เป็นต้น

แห่ง

4.2.2ค่าก่อสร้างอื่นๆ 4.2.2.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 152 เป็นการการดําเนินการ ก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบริหาร
การส่งน้ําโดยตรง เช่น อาคารที่จอดรถ อาคารสํานักงาน ก่อสร้าง
รั้ว ป้ายชื่อ แปลงสาธิต แปลงทดลอง ศาลาพักผ่อน เส้นทาง
ท่องเที่ยว หรือส่วนประกอบอื่นๆของอาคารชลประทาน ค่า
เตรียมความพร้อมโครงการ ค่าปิดงานก่อสร้าง หรือการดําเนินการ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เช่น ระบบระบายน้ํา อ่าง
เก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับน้ํา 
ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เป็นต้น

แห่ง

4.2.3ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 4.2.3.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 153 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

4
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5. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

280C0 5.1 บริหารจัดการน้ําภาคใต้ 834 5.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 5.1.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 154 ดําเนินการกิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เพื่อการ
บริหารงานส่งน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารหัวงาน
โครงการ อาคารที่ทําการ อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย งานกําจัดวัชพืช 
การบํารุงรักษาทางลําเลียง การบํารุงรักษาโทรมาตร ระบบส่งน้ํา 
ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน รวมถึงการบริหารงานส่งน้ํา เป็นต้น

แห่ง

5.1.2ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 5.1.2.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 155 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

6. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

280C5 6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ําภาคกลาง

835 6.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 6.1.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 156 ดําเนินการกิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เพื่อการ
บริหารงานส่งน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารหัวงาน
โครงการ อาคารที่ทําการ อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย งานกําจัดวัชพืช 
การบํารุงรักษาทางลําเลียง การบํารุงรักษาโทรมาตร ระบบส่งน้ํา 
ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน รวมถึงการบริหารงานส่งน้ํา เป็นต้น

แห่ง
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6.1.2ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 6.1.2.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 157 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คนักั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

7.1 ก่อสร้างแหล่งน้ําสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

836 7.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 7.1.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 158 ดําเนินการกิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เพื่อการ
บริหารงานส่งน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารหัวงาน
โครงการ อาคารที่ทําการ อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย งานกําจัดวัชพืช 
การบํารุงรักษาทางลําเลียง การบํารุงรักษาโทรมาตร ระบบส่งน้ํา 
ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน รวมถึงการบริหารงานส่งน้ํา เป็นต้น

แห่ง

7.1.2ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 7.1.2.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 159 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

7. โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

40084

6



รหัส รหัส ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม
ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย คําอธิบาย หน่วยนับผลผลิต กิจกรรมหลัก

7.2 การสนับสนุนโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

837 7.1.3ค่าก่อสร้างอื่นๆ 7.1.3.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 160 เป็นการการดําเนินการ ก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบริหาร
การส่งน้ําโดยตรง เช่น อาคารที่จอดรถ อาคารสํานักงาน ก่อสร้าง
รั้ว ป้ายชื่อ แปลงสาธิต แปลงทดลอง ศาลาพักผ่อน เส้นทาง
ท่องเที่ยว หรือส่วนประกอบอื่นๆของอาคารชลประทาน ค่า
เตรียมความพร้อมโครงการ ค่าปิดงานก่อสร้าง หรือการดําเนินการ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เช่น ระบบระบายน้ํา อ่าง
เก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับน้ํา 
ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เป็นต้น

แห่ง

8. โครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงานภาครัฐ

400C4 8.1 ส่งเสริมการใช้ยางใน
หน่วยงานภาครัฐ

838 8.1.1ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
อื่น

8.1.1.1ค่าปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอื่น

161 เป็นการการดําเนินการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
การบริหารการส่งน้ําโดยตรง เช่น ทาง ถนน คันคลอง เพื่อการ
คมนาคม เป็นต้น

ตัน

9. โครงการปรับปรุงงาน
ชลประทาน

49052 9.1 การปรับปรุงงานชลประทาน 847 9.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 9.1.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 162 ดําเนินการกิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เพื่อการ
บริหารงานส่งน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารหัวงาน
โครงการ อาคารที่ทําการ อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย งานกําจัดวัชพืช 
การบํารุงรักษาทางลําเลียง การบํารุงรักษาโทรมาตร ระบบส่งน้ํา 
ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน รวมถึงการบริหารงานส่งน้ํา เป็นต้น

แห่ง

9.1.2ค่าสํารวจออกแบบ 9.1.2.1ค่าสํารวจออกแบบ 163 เป็นการดําเนินการ เพื่อการเตรียมความพร้อม หรือสนับสนุนการ
ก่อสร้างโครงการให้สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้ง
ด้านการศึกษา สํารวจ ออกแบบ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
แก้ไขกผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทําแผนที่ จัดทําฐานข้อมูล 
จัดทําแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน

แห่ง
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9.1.3ค่าปรับปรุงโครงการ 9.1.3.1ค่าปรับปรุงโครงการ 164 ดําเนินการกิจกรรม ปรับปรุงที่เป็นไปตามผลการศึกษาปรับปรุง
โครงการชลประทาน เพื่อให้การบริหารงานส่งน้ําระบายน้ําเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา 
เป็นต้น

แห่ง

10.1 ก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบ
ส่งน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท

848 10.1.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 10.1.1.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 165 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

10.1.2ค่าปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอื่น

10.1.2.1ค่าปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอื่น

166 เป็นการการดําเนินการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
การบริหารการส่งน้ําโดยตรง เช่น ทาง ถนน คันคลอง เพื่อการ
คมนาคม เป็นต้น

ตัน

10.2 ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ํา
ในพื้นที่รับน้ํา

849 10.2.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 10.2.1.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 167 เป็นการการดําเนินการ ก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบริหาร
การส่งน้ําโดยตรง เช่น อาคารที่จอดรถ อาคารสํานักงาน ก่อสร้าง
รั้ว ป้ายชื่อ แปลงสาธิต แปลงทดลอง ศาลาพักผ่อน เส้นทาง
ท่องเที่ยว หรือส่วนประกอบอื่นๆของอาคารชลประทาน ค่า
เตรียมความพร้อมโครงการ ค่าปิดงานก่อสร้าง หรือการดําเนินการ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เช่น ระบบระบายน้ํา อ่าง
เก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับน้ํา 
ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เป็นต้น

แห่ง

4905310. โครงการจัดหาแหล่งน้ํา
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
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10.3 การจัดการงานก่อสร้าง
โครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

850 10.3.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 10.3.1.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 168 เป็นการการดําเนินการ ก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบริหาร
การส่งน้ําโดยตรง เช่น อาคารที่จอดรถ อาคารสํานักงาน ก่อสร้าง
รั้ว ป้ายชื่อ แปลงสาธิต แปลงทดลอง ศาลาพักผ่อน เส้นทาง
ท่องเที่ยว หรือส่วนประกอบอื่นๆของอาคารชลประทาน ค่า
เตรียมความพร้อมโครงการ ค่าปิดงานก่อสร้าง หรือการดําเนินการ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เช่น ระบบระบายน้ํา อ่าง
เก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับน้ํา 
ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เป็นต้น

แห่ง

10.3.2ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 10.3.2.1ค่าก่อสร้างแหล่งน้ํา 169 ดําเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานทีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เก็บกัก ควบคุม ส่งน้ํา ระบายน้ํา เช่น ระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา
 อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา ระบบผันน้ําหรือการจัดหา
แหล่งน้ําสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แห่ง

10.3.3ค่าปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอื่น

10.3.3.1ค่าปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอื่น

170 เป็นการการดําเนินการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
การบริหารการส่งน้ําโดยตรง เช่น ทาง ถนน คันคลอง เพื่อการ
คมนาคม เป็นต้น

ต้น

10.3.4ค่าสํารวจออกแบบ 10.3.4.1ค่าสํารวจออกแบบ 171 เป็นการดําเนินการ เพื่อการเตรียมความพร้อม หรือสนับสนุนการ
ก่อสร้างโครงการให้สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้ง
ด้านการศึกษา สํารวจ ออกแบบ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
แก้ไขกผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทําแผนที่ จัดทําฐานข้อมูล 
จัดทําแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน

แห่ง
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11. โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ํา

49054 11.1 ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ

851 11.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 11.1.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 172 ดําเนินการกิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เพื่อการ
บริหารงานส่งน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารหัวงาน
โครงการ อาคารที่ทําการ อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย งานกําจัดวัชพืช 
การบํารุงรักษาทางลําเลียง การบํารุงรักษาโทรมาตร ระบบส่งน้ํา 
ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน รวมถึงการบริหารงานส่งน้ํา เป็นต้น

แห่ง

11.1.2ค่าก่อสร้างอื่นๆ 11.1.2.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 173 เป็นการการดําเนินการ ก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบริหาร
การส่งน้ําโดยตรง เช่น อาคารที่จอดรถ อาคารสํานักงาน ก่อสร้าง
รั้ว ป้ายชื่อ แปลงสาธิต แปลงทดลอง ศาลาพักผ่อน เส้นทาง
ท่องเที่ยว หรือส่วนประกอบอื่นๆของอาคารชลประทาน ค่า
เตรียมความพร้อมโครงการ ค่าปิดงานก่อสร้าง หรือการดําเนินการ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เช่น ระบบระบายน้ํา อ่าง
เก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับน้ํา 
ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เป็นต้น

แห่ง

12. โครงการจัดการคุณภาพน้ํา 49055 12.1 การจัดการคุณภาพน้ํา 852 12.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 12.1.1.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 174 ดําเนินการกิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เพื่อการ
บริหารงานส่งน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารหัวงาน
โครงการ อาคารที่ทําการ อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย งานกําจัดวัชพืช 
การบํารุงรักษาทางลําเลียง การบํารุงรักษาโทรมาตร ระบบส่งน้ํา 
ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน รวมถึงการบริหารงานส่งน้ํา เป็นต้น

แห่ง

13. การจัดการน้ําชลประทาน 56001 13.1 การจัดการงานชลประทาน 861 13.1.1ครุภัณฑ์ 13.1.1.1ครุภัณฑ์ 175 ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ หรือซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือ 
เครื่องจักกรล เครื่องมือสํารวจ รถแทรกเตอร์ ยานพาหนะขนส่ง 
เครื่องสูบน้ํา เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ เป็นต้น

แห่ง
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13.1.2ค่าบํารุงรักษาทางและ
สะพาน

13.1.2.1ค่าบํารุงรักษาทาง
และสะพาน

176 ดําเนินการ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงทางและสะพาน แห่ง

13.1.3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 13.1.3.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ํา 177 ดําเนินการกิจกรรม ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เพื่อการ
บริหารงานส่งน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารหัวงาน
โครงการ อาคารที่ทําการ อาคารชลประทาน คลองชลประทาน 
พนังกั้นน้ํา คันกั้นน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย งานกําจัดวัชพืช 
การบํารุงรักษาทางลําเลียง การบํารุงรักษาโทรมาตร ระบบส่งน้ํา 
ระบบระบายน้ํา ระบบผันน้ํา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน รวมถึงการบริหารงานส่งน้ํา เป็นต้น

แห่ง

13.1.4ค่าปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค

13.1.4.1ค่าปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค

178 ดําเนินการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร กล้องวงจรปิด ระบบ
อินเตอร์เนต โทรศพัท์ เป็นต้น

แห่ง

13.1.5ค่าก่อสร้างอื่นๆ 13.1.5.1ค่าก่อสร้างอื่นๆ 179 เป็นการการดําเนินการ ก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบริหาร
การส่งน้ําโดยตรง เช่น อาคารที่จอดรถ อาคารสํานักงาน ก่อสร้าง
รั้ว ป้ายชื่อ แปลงสาธิต แปลงทดลอง ศาลาพักผ่อน เส้นทาง
ท่องเที่ยว หรือส่วนประกอบอื่นๆของอาคารชลประทาน ค่า
เตรียมความพร้อมโครงการ ค่าปิดงานก่อสร้าง หรือการดําเนินการ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เช่น ระบบระบายน้ํา อ่าง
เก็บน้ํา เขื่อน ฝาย ทํานบดินหัวงาน สระเก็บน้ํา อาคารบังคับน้ํา 
ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา สถานนีสูบน้ํา แก้มลิง อาคาร
ป้องกันตลิ่ง คันกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เป็นต้น

แห่ง

14.โครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน
อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม่

49026 14.1ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณ
น้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม่

839 14.1.1ก่อสร้างโครงการเพิ่ม
ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม่

14.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม่

180 การดําเนินงานกิจกรรม 14.1.1ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน
อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้แล้ว
เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจ
ออกแบบ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการ
ก่อสร้างอื่นๆ

ไร่
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รหัส รหัส ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม
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15.โครงการพัฒนาลุ่มน้ําตา
ปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

49028 15.1ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่ม
น้ําตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

840 15.1.1ก่อสร้างโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําตาปี-พุมดวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําตาปี-พุมดวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

181 การดําเนินงานกิจกรรม 15.1.1ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ําตา
ปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ 
ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

โครงการ

16.โครงการเขื่อนผาจุก 
จังหวัดอุตรดิตถ์

49032 16.1ก่อสร้างโครงการเขื่อนผาจุก 
จังหวัดอุตรดิตถ์

841 16.1.1ก่อสร้างโครงการ
เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

16.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

182 การดําเนินงานกิจกรรม 16.1.1ก่อสร้างโครงการเขื่อนผาจุก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยการ
ก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
 การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

โครงการ

17.โครงการอ่างเก็บน้ําคลอง
หลวง จังหวัดชลบุรี

49033 17.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ํา
คลองหลวง จังหวัดชลบุรี

842 17.1.1ก่อสร้างโครงการอ่าง
เก็บน้ําคลองหลวง จังหวัด
ชลบุรี

17.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ําคลองหลวง 
จังหวัดชลบุรี

183 การดําเนินงานกิจกรรม 17.1.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําคลอง
หลวง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยการ
ก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
 การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

ไร่

18.โครงการห้วยโสมงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดปราจีนบุรี

49036 18.1ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ปราจีนบุรี

843 18.1.1ก่อสร้างโครงการห้วย
โสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี

18.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
ห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัด
ปราจีนบุรี

184 การดําเนินงานกิจกรรม 18.1.1ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

โครงการ

19.โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยรี
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดอุตรดิตถ์

49043 19.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ํา
หว้ยรอีันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดอุตรดิตถ์

844 19.1.1ก่อสร้างโครงการอ่าง
เก็บน้ําห้วยรีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ์

19.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ําห้วยรีอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดอุตรดิตถ์

185 การดําเนินงานกิจกรรม 19.1.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยรี
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การ
ปรับปรงุสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

ไร่

20.โครงการบรรเทาอุทกภัย
อําเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) 
จังหวัดสงขลา

49046 20.1ก่อสร้างโครงการบรรเทา
อุทกภัยอําเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)
 จังหวัดสงขลา

845 20.1.1ก่อสร้างโครงการ
บรรเทาอุทกภัยอําเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัด
สงขลา

20.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
บรรเทาอุทกภัยอําเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) 
จังหวัดสงขลา

186 การดําเนินงานกิจกรรม 20.1.1ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
อําเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

โครงการ
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21.โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองนครศรีธรรมราช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

49048 21.1ก่อสร้างโครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

846 21.1.1ก่อสร้างโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมือง
นครศรีธรรมราช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

21.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมือง
นครศรีธรรมราช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

187 การดําเนินงานกิจกรรม 21.1.1ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยการ
ก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
 การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

โครงการ

22.โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปี้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดพะเยา

49056 22.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ํา
น้ําปี้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดพะเยา

853 22.1.1ก่อสร้างโครงการอ่าง
เก็บน้ําน้ําปี้อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดพะเยา

22.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ําน้ําปี้อัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ
จังหวัดพะเยา

188 การดําเนินงานกิจกรรม 22.1.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปี้อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

โครงการ

23.โครงการประตูระบายน้ํา
ศรีสองรักอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเชียงคาน
 จังหวัดเลย

49057 23.1ก่อสร้างโครงการประตู
ระบายน้ําศรีสองรักอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย

854 23.1.1ก่อสร้างโครงการ
ประตูระบายน้ําศรีสองรักอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

23.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
ประตูระบายน้ําศรีสองรัก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

189 การดําเนินงานกิจกรรม 23.1.1ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ํา
ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การ
สํารวจออกแบบ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา 
และการก่อสร้างอื่นๆ

ร้อยละของ
ความสําเร็จ
ในแต่ละ

ปีงบประมาณ

24.โครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วย
หลวงตอนล่าง จังหวัด
หนองคาย

49058 24.1ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ํา
ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัด
หนองคาย

855 24.1.1ก่อสร้างโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวง
ตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

24.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวง
ตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

190 การดําเนินงานกิจกรรม 24.1.1ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วย
หลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
 ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

ร้อยละของ
ความสําเร็จ
ในแต่ละ

ปีงบประมาณ

25.โครงการคลองระบายน้ํา
หลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

490B3 25.1ก่อสร้างโครงการคลองระบาย
น้ําหลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

856 25.1.1ก่อสร้างโครงการ
คลองระบายน้ําหลาก บาง
บาล-บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

25.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
คลองระบายน้ําหลาก บาง
บาล-บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

191 การดําเนินงานกิจกรรม 25.1.1ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ํา
หลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้แล้ว
เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจ
ออกแบบ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการ
ก่อสร้างอื่นๆ

ร้อยละของ
ความสําเร็จ
ในแต่ละ

ปีงบประมาณ
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26.โครงการอ่างเก็บน้ําลําสะ
พุง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ

490C6 26.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ํา
ลําสะพุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  จังหวัดชัยภูมิ

857 26.1.1ก่อสร้างโครงการอ่าง
เก็บน้ําลําสะพุงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดชัยภูมิ

26.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ําลําสะพุงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดชัยภูมิ

192 การดําเนินงานกิจกรรม 26.1.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําลําสะ
พุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้แล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ 
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

ร้อยละของ
ความสําเร็จ
ในแต่ละ

ปีงบประมาณ

27.โครงการอ่างเก็บน้ําลําน้ําชี
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดชัยภูมิ

490C8 27.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ํา
ลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 จังหวัดชัยภูมิ

858 27.1.1ก่อสร้างโครงการอ่าง
เก็บน้ําลําน้ําชีอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดชัยภูมิ

27.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ําลําน้ําชีอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดชัยภูมิ

193 การดําเนินงานกิจกรรม 27.1.1ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําลําน้ํา
ชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

ร้อยละของ
ความสําเร็จ
ในแต่ละ

ปีงบประมาณ

28.โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
(ระยะที่ 1)

490C9 28.1ก่อสร้างโครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
(ระยะที่ 1)

859 28.1.1ก่อสร้างโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

28.1.1.1ก่อสร้างโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ
 จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

194 การดําเนินงานกิจกรรม 28.1.1ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ํา การสํารวจออกแบบ การ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น การจ้างที่ปรึกษา และการก่อสร้างอื่นๆ

ร้อยละของ
ความสําเร็จ
ในแต่ละ

ปีงบประมาณ

1.รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

55005 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

860 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

การใช้จ่ายด้านบุคลากร 000 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รวมถึงค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการด้าน
ต่าง ๆ ที่จ่ายจากงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบกลาง

ราย

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น 000 การดําเนินงานในส่วนของ งบรายจ่ายอื่น : กิจกรรมการพัฒนา
องค์กรผู้ใช้น้ําชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ครั้ง

การดําเนินงานในส่วนของ งบรายจ่ายอื่น : การพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ไร่

หมายเหตุ : กิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ให้ใช้กิจกรรมย่อย  000 เท่านั้น

2.โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

40084 ก่อสร้างแหล่งน้ําสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

836
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รหัส รหัส ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม
ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย คําอธิบาย หน่วยนับผลผลิต กิจกรรมหลัก

การดําเนินงานในส่วนของ งบรายจ่ายอื่น : กิจกรรมการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การปรับปรุงระบบการจัดการน้ํา
และพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ํา การพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ํา เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการบริหารจัดการน้ําชลประทาน การพัฒนาความรู้และความ
ร่วมมือด้านงานชลประทาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานชลประทาน

ราย

งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน 000 การดําเนินงานในส่วนของ งบรายจ่ายอื่น : กิจกรรมสําหรับค่า
บํารุงสมาชิกและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ชลประทานและการระบายน้ํา และองค์การเขื่อนนานาชาติ

ราย

4.กองทุนจัดรูปที่ดิน 490D4 ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม7819 ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษต ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษ 000 การดําเนินงานกิจกรรม การสํารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การ
ปรับปรุง การซ่อมแซม และการบํารุงรักษาอาคารชลประทาน 
และส่วนประกอบ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ําชลประทาน และการ
พัฒนาการเกษตรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ไร่

จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 7820 จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม 000 การดําเนินงานกิจกรรม การสํารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การ
ปรับปรุง การซ่อมแซม และการบํารุงรักษาอาคารชลประทาน 
และส่วนประกอบ งานจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ําชลประทาน และการ
พัฒนาการเกษตรในเขตโครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม

ไร่

3.การจัดการน้ําชลประทาน 56001 การจัดการงานชลประทาน 861
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แบบฟอร์มท่ี 1

ช่ือหน่วยงาน รหัสศูนย์ต้นทุน

หน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรระบุค่ำใช้จ่ำยเข้ำสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS  ส ำหรับข้อมูล
ค่ำใช้จ่ำยของปีงบประมำณ พ.ศ........  แล้วปรำกฎว่ำ

1.  กำรระบุรหัสศูนย์ต้นทุน
            ถูกต้อง

            ไม่ถูกต้อง  และได้แจ้งปรับปรุงรหัสศูนย์ต้นทุนแล้ว

2.  ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ...........
            ถูกต้อง

            ไม่ถูกต้อง  และได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลค่ำใช้จ่ำยแล้ว

3.  กำรระบุรหัสกิจกรรมย่อยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ............
            ถูกต้อง

            ไม่ถูกต้อง  และได้แจ้งปรับปรุงรหัสกิจกรรมย่อยแล้ว

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ลงช่ือ

     (…………………...........…………………)
                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/โครงกำร/หัวหน้ำส ำนักงำน  .................................

รายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS



แบบฟอร์มท่ี 2

รหัส
กิจกรรม

ย่อย
ช่ือกิจกรรมย่อย ค ำอธิบำยกิจกรรมย่อย จ ำนวน หน่วยนับ ช่ือศูนย์ต้นทุนท่ีรับผิดชอบ

215 สชป.01 การเตรียมความพร้อม เพ่ือการจัดการน ้าและ
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

การด้างานกิจกรรม การจัดหาครุภัณฑ์ การศึกษา ส้ารวจ 
ออกแบบ ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองจักรใหญ่ ปรับปรุงแหล่ง
น ้า ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ และการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบส่ิงแวดล้อม(การปลูกป่า
ทดแทน) เพ่ือการจัดการน ้าและสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

216 สชป.02 การพัฒนากระบวนการ เพ่ือการจัดการน ้าและ
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

การด้าเนินงานในส่วนของ งบรายจ่ายอ่ืน : กิจกรรมการ
ปรับปรุงระบบการจัดการน ้าและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น ้า การ
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื นท่ีลุ่มน ้า
ปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

ราย ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

217 สชป.03 ก่อสร้างแหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างแหล่งน ้า การปรับปรุง
ระบบชลประทาน เพ่ือสนับสนุนแหล่งน ้าโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

218 สชป.04 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

219 สชป.05 การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การปรับปรุงระบบชลประทาน

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

220 สชป.06 การซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การซ่อมแซมโครงการชลประทาน
จากการใช้งาน จากภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย การขุด
ลอกตะกอนในคลองส่งน ้า/หน้า-ท้ายอาคารชลประทาน

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

221 สชป.07 การเตรียมความพร้อม เพ่ือการจัดหาแหล่งน ้า
และเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน

การด้างานกิจกรรม การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ การ
ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตาม
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพ่ือการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

222 สชป.08 การพัฒนากระบวนการการจัดหาแหล่งน ้าและ
เพ่ิมพื นท่ีชลประทาน

การด้าเนินงานกิจกรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมงาน
ก่อสร้างแหล่งน ้า (ระยะวางโครงการ ก่อนก่อสร้าง ระหว่าง
ก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง)

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

223 สชป.09 การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง การด้าเนินงานกิจกรรม การจัดหาท่ีดิน การก่อสร้างแหล่งน ้า
 การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน และการก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือ
ด้าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

224 สชป.10 ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับน ้า การด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับ
น ้า ก่อสร้างแก้มลิง และค่าก่อสร้างอ่ืนๆ

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

225 สชป.11 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

226 สชป.12 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้าในพื นท่ีหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้าในพื นท่ีหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

227 สชป.13 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

228 สชป.14 การเตรียมความพร้อม เพ่ือป้องกันและบรรเทา
ภัยจากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การจัดหาครุภัณฑ์ และการศึกษา 
ส้ารวจ ออกแบบ

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

229 สชป.15 การพัฒนากระบวนการเพ่ือป้องกันและบรรเทา
ภัยจากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมงาน
ก่อสร้างเพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า (ระยะ
วางโครงการ ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังการ
ก่อสร้าง)

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

230 สชป.16 การก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยกเว้นการ
ก่อสร้างแก้มลิง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

231 สชป.17 การจัดการด้านความปลอดภัยเข่ือน การด้าเนินงานกิจกรรม การจัดการด้านความปลอดภัยเข่ือน
 (เฉพาะงานวิชาการ เช่น ติดตั งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน
 การจัดท้ารายงานการตรวจสภาพเข่ือน)

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

รำยงำนกิจกรรมย่อยส ำหรับปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561
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232 สชป.18 การป้องกันน ้าเค็ม การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า การป้องกัน
น ้าเค็ม ก่อสร้างประตูระบายน ้า สถานีสูบน ้า อาคารป้องกัน
น ้าเค็ม และท้านบช่ัวคราว เพ่ือการควบคุมน ้าเค็ม

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

233 สชป.19 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดการน ้า
ชลประทาน

การด้าเนินงานกิจกรรม การจัดหาครุภัณฑ์ การศึกษา 
ส้ารวจออกแบบ ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองจักรใหญ่

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

234 สชป.20 การพัฒนากระบวนการเพ่ือการจัดการน ้า
ชลประทาน

การด้าเนินงานในส่วนของ งบรายจ่ายอ่ืน : กิจกรรมการ
ปรับปรุงระบบการจัดการน ้าและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น ้า การ
พัฒนาระบบชลประทาน การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราว  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง
แหล่งน ้า กสนบริหารจัดการน ้าชลประทาน และการพัฒนา
ความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน

ราย ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

235 สชป.21 การขุดลอกคลอง การด้าเนินงานกิจกรรม การขุดลอกคลองธรรมชาติหรือทาง
น ้าชลประทาน

ลบ.ม. ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

236 สชป.22 การขุดลอกอ่างเก็บน ้า การด้าเนินงานกิจกรรม การขุดลอกอ่างเก็บน ้า ลบ.ม. ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17
237 สชป.23 การก้าจัดวัชพืช การด้าเนินงานกิจกรรม การก้าจัดวัชพืช ไร่ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17
238 สชป.24 การบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรมการบ้ารุงรักษาอาคารหัวงาน ระบบ

ชลประทาน อาคารชลประทาน และทางล้าเลียงใหญ่
โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

239 สชป.25 การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน การ
ปรับปรุงทางและสะพาน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
และการก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การปรับปรุงระบบชลประทาน

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

240 สชป.26 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

241 สชป.27 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

242 สชป.28 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

243 สชป29 การก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยกเว้นการ
ก่อสร้างแก้มลิง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

244 สชป.30 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

245 สชป.31 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

246 สชป.32 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

247 สชป.33 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

248 สชป.34 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

249 สชป.35 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

250 สชป.36 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

251 สชป.37 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

252 สชป.38 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

253 สชป.39 การก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยกเว้นการ
ก่อสร้างแก้มลิง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

254 สชป.40 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

255 สชป.41 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17
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256 สชป.42 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

257 สชป.43 การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับน ้า การด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับ
น ้า ก่อสร้างแก้มลิง อาคารประกอบ

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

258 สชป.44 การก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยกเว้นการ
ก่อสร้างแก้มลิง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

259 สชป.45 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

260 สชป.46 การก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยกเว้นการ
ก่อสร้างแก้มลิง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

261 สชป.47 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

262 สชป.48 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

263 สชป.49 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

264 สชป.50  การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับน ้า การด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับ
น ้า ก่อสร้างแก้มลิง อาคารประกอบ

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

265 สชป.51 การก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยกเว้นการ
ก่อสร้างแก้มลิง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

266 สชป.52 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

267 สชป.53 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

268 สชป.54  การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับน ้า การด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับ
น ้า ก่อสร้างแก้มลิง อาคารประกอบ

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

269 สชป.55 การก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยกเว้นการ
ก่อสร้างแก้มลิง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

270 สชป.56 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

271 สชป.57 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

272 สชป.58 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

273 สชป.59  การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับน ้า การด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับ
น ้า ก่อสร้างแก้มลิง อาคารประกอบ

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

274 สชป.60 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

275 สชป.61 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

276 สชป.62 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

277 สชป.63  การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับน ้า การด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับ
น ้า ก่อสร้างแก้มลิง อาคารประกอบ

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

278 สชป.64 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

279 สชป.65 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

280 สชป.66 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

281 สชป.67 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17



รหัส
กิจกรรม

ย่อย
ช่ือกิจกรรมย่อย ค ำอธิบำยกิจกรรมย่อย จ ำนวน หน่วยนับ ช่ือศูนย์ต้นทุนท่ีรับผิดชอบ

รำยงำนกิจกรรมย่อยส ำหรับปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561

282 สชป.68 การก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยกเว้นการ
ก่อสร้างแก้มลิง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

283 สชป.69 การปรับปรุงโครงการชลประทาน การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงโครงการ การปรับปรุง
ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบเก็บกักน ้า

โครงการ ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

284 สชป.70 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่ง
น ้าและระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

285 สชป.71 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

286 สชป.72  การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับน ้า การด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นท่ีรับ
น ้า ก่อสร้างแก้มลิง อาคารประกอบ

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17

287 สชป.73 การก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัย
จากน ้า

การด้าเนินงานกิจกรรม การปรับปรุงแหล่งน ้า และการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า ยกเว้นการ
ก่อสร้างแก้มลิง

แห่ง ส้านักงานชลประทานท่ี 1-17



แบบฟอร์มท่ี 3

ล ำดับท่ี ผลผลิตย่อย จ ำนวน หน่วยนับ
1 การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ แห่ง
2 ก่อสร้างแหล่งน  าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ แห่ง
3 การปรับปรุงโครงการชลประทาน โครงการ

4 การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน แห่ง

5 การซ่อมแซมโครงการชลประทาน แห่ง

6 การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพ่ือเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน โครงการ

7 ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน  าในพื นท่ีรับน  า แห่ง

8 ก่อสร้างแหล่งน  าและระบบส่งน  าเพ่ือชุมชน/ชนบท แห่ง

9 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า แห่ง

10 การก่อสร้างอ่ืน ๆ โครงการ

11 การจัดการความปลอดภัยเข่ือน โครงการ

12 การควบคุมระดับความเค็มในลุ่มน  าวิกฤติ โครงการ
13 บริหารการส่งน  าและระบายน  า โครงการ
14 การบ ารุงรักษาโครงการชลประทาน ลบ.ม.
15 การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน แห่ง
16 ก่อสร้างโครงการเพ่ิมปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ไร่
17 ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน  าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ
18 ก่อสร้างโครงการเข่ือนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ
19 ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน  าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ไร่
20 ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ
21 ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน  ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไร่
22 ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน  าห้วยรีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไร่
23 ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา โครงการ
24 ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ
25 ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน  าน  าป้ีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา โครงการ
26 ก่อสร้างโครงการวังหีบ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ
27 ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน  าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โครงการ
28 การจัดหาแหล่งน  าและเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน (ตลาดผลไม้เมืองร้อน) โครงการ

29 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โครงการ

30 จัดกาแหล่งน  าและเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน (พิเศษขนาดใหญ่) โครงการ

31 ระบบส่งน  าและการกระจายน  า โครงการ

32 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร โครงการ

33 การบริหารจัดการน  าและกระจายน  า โครงการ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561



ล ำดับท่ี ผลผลิตย่อย จ ำนวน หน่วยนับ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561

34 การพัฒนาและการบริหารจัดการน  าเพ่ือการเกษตร โครงการ

35 ระบบกระจายน  าเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจ โครงการ

36 แผนงานบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ โครงการ

37 การก่อสร้างโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับระบบการจัดการน  า โครงการ

38 จัดหาน  าเพ่ือการเกษตร โครงการ

39 จัดหาแหล่งน  าและเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน (จัดการลุ่มน  าโขง) โครงการ

40 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ

41 พัฒนาแหล่งน  าและระบบกระจายน  า ภาคเหนือ โครงการ

42 พัฒนาระบบบริหารจัดการน  าเพ่ือการเกษตรสนับสนุนแปลงใหญ่ โครงการ

43 แผนจัดการทรัพยากรน  า โครงการ

44 ก่อสร้างและปรับปรุงทางและสะพานพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือสนับสนุนการผลิต โครงการ



แบบฟอร์มท่ี 4

ศูนย์ต้นทุน สัดส่วน/จ ำนวนเงิน กิจกรรมย่อย เกณฑ์

รำยละเอียดกำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยจำกศูนย์ต้นทุนเข้ำสู่กิจกรรมย่อย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



แบบฟอร์มท่ี 5

กิจกรรมย่อยตัวส่ง สัดส่วน กิจกรรมย่อยตัวรับ

รายละเอียดการปันส่วนระหว่างกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แบบฟอร์มท่ี 6

กิจกรรมย่อย สัดส่วน/จ ำนวนเงิน ผลผลิตย่อย เกณฑ์

รำยละเอียดกำรปันส่วนกิจกรรมย่อยเข้ำสู่ผลผลิตย่อย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



ตารางที่ 1  รายงานตนทุนรวมของหนวยงาน  โดยแยกประเภทตามแหลงของเงิน (หนวย : บาท)

ประเภทคาใชจาย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง รวม
5101 : คา่ใชเ้กยีวกบับคุคล

5102 : คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

5103 : คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง

5104 : คา่ใชส้อยอนื คา่วัสด ุและคา่สาธารณูปโภค

5105 : คา่เสอืมราคา

รวมตนทุนผลผลิต

หมายเหตุ :  (อธิบายความแตกตางระหวางคาใชจายในระบบ GFMIS และตนทุนที่นํามาคํานวณตนทุนผลผลิต)

                   คาใชจายในระบบ  GFMIS

                   บวก  ตนทุนที่เกี่ยวของในการผลิตผลผลิต

                          คาใชจายท่ีรับโอนจากสํานักกองอ่ืน

                   หัก  ตนทุนที่ไมเก่ียวของในการผลิตผลผลิต

                         คาใชจายโอนใหสํานักกองอ่ืน

                         คาใชจายที่ไมคิดเปนตนทุน

                    รวมตนทุนผลผลิต

หนวยงาน กองการเงินและบัญชี

รายงานตนทุนผลผลิต

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.



ตารางที่ 2 รายงานตนทุนตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย

(หนวย : บาท)

รวมตนทุนผลผลิต - - - - - - 

 คาใชจาย

ประเภทที่ 

(4)

คาใชจายทางตรง คาใชจายทางออม

 รวม รวม

 คาใชจาย

ประเภทที่ 

(1)

 คาใชจาย

ประเภทที่ 

(5)

 คาใชจาย

ประเภทที่ 

(2)

 คาใชจาย

ประเภทที่ 

(3)

 คาใชจาย

เดินทาง

 คาใชสอยอื่น 

คาวัสดุ และคา

สาธารณปูโภค

 คาเสื่อมราคม
 คาใชจายใน

การฝกอบรม

 คาใชจาย

เกี่ยวกับบุคคล

ศูนยตนทุน



ตารางท่ี 3  รายงานตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน

      (หนวย : บาท)

กิจกรรมยอย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง คาเสื่อมราคา ตนทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวย 

รวมตนทุนผลผลิต                              -                                -                                -                                -                                -   



ตารางท่ี 4 รายงานตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน

                                                 (หนวย : บาท)

ผลผลิตยอย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง คาเสื่อมราคา ตนทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวย 

รวมตนทุนผลผลิต



ตารางที่ 5  รายงานตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน

      (หนวย : บาท)

กิจกรรมหลัก เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง คาเสื่อมราคา ตนทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวย

รวมตนทุนผลผลิต



ตารางที่ 6  รายงานตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน

 (หนวย : บาท)

ผลผลิตหลัก เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง คาเสื่อมราคา ตนทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวย

รวมตนทุนผลผลิต



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน
 (หนวย : บาท)

กิจกรรมยอย  ตนทุนรวม  ปริมาณ  หนวยนับ  ตนทุนตอหนวย กิจกรรมยอย  ตนทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ  ตนทุนตอหนวย

 ตนทุนรวม 

  เพิ่ม/(ลด)

 %

 ปริมาณ 

เพิ่ม/(ลด)

 ตนทุนตอ

หนวยเพิ่ม/

(ลด)  %

114 : กจิกรรมดา้นการเงนิและบัญชี 114 : กจิกรรมดา้นการเงนิและบัญชี 78,684,212             571,631.00 รายการ 137.65

รวมตนทุนผลผลิต

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย  (อธบิายเฉพาะตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ)

กิจกรรมยอยที่ 1 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่ 2 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่ 3 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่ 4 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่ 5 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่ 6 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่ 7 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่ 8 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่ 9 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่ 10 เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.55 - ก.ย.56) ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57)

ตารางที่ 7  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน (ตอ)

ผลการเปรียบเทียบ



 ตารางที่ 8  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน

 (หนวย : บาท)

ผลผลิตยอย  ตนทุนรวม  ปริมาณ หนวยนับ  ตนทุนตอหนวย ผลผลิตยอย  ตนทุนรวม  ปริมาณ  หนวยนับ  ตนทุนตอหนวย
 ตนทุนรวม   

เพิ่ม/(ลด) %

 ปริมาณ 

เพิ่ม/(ลด)

 ตนทุนตอหนวย

เพิ่ม/(ลด)  %

รวมตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 9  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน

การวเิคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย   (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวยผลผลิตยอยท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ)

ผลผลิตยอยท่ี 1 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตยอยท่ี 2 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตยอยท่ี 3 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตยอยท่ี 4 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตยอยท่ี 5 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตยอยท่ี 6 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตยอยท่ี 7 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตยอยท่ี 8 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตยอยท่ี 9 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตยอยท่ี 10 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.55 - ก.ย.56) ผลการเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57)



 (หนวย : บาท)

กิจกรรมหลัก  ตนทุนรวม  ปริมาณ หนวยนับ  ตนทุนตอหนวย กิจกรรมหลัก  ตนทุนรวม  ปริมาณ หนวยนับ  ตนทุนตอหนวย

 ตนทุนรวม

   เพิ่ม/

(ลด) %

 ปริมาณ 
เพิ่ม/(ลด)

 ตนทุนตอ

หนวยเพิ่ม/(ลด)

  %

รวมตนทุนผลผลิต

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก   (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 1 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลักที่ 3 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลักที่ 7 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลักที่ 8 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลักที่ 9 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลักที่ 10 เหตุผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57)

ตารางที่ 8  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน (ตอ)

ผลการเปรียบเทียบ

 ตารางที่ 9  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.55 - ก.ย.56)



 (หนวย : บาท)

ผลผลิตหลัก  ตนทุนรวม  ปริมาณ หนวยนับ  ตนทุนตอหนวย ผลผลิตหลัก  ตนทุนรวม  ปริมาณ หนวยนับ  ตนทุนตอหนวย
 ตนทุนรวม  

 เพิ่ม/(ลด) %

 ปริมาณ เพิ่ม/

(ลด)

 ตนทุนตอ

หนวยเพิ่ม/

(ลด)  %

รวมตนทุนผลผลิต

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบผลการคาํนวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตหลัก    (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ)

ผลผลิตหลักที่ 1 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตหลักที่ 2 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตหลักที่ 3 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตหลักที่ 4 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตหลักที่ 5 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตหลักที่ 6 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตหลักที่ 7 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตหลักที่ 8 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตหลักที่ 9 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลผลิตหลักที่ 10 เหตุผล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.55 - ก.ย.56) ผลการเปรียบเทียบ

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบผลการคาํนวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57)



ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)

 (หนวย : บาท)

รวมตนทุนผลผลิต

หมายเหตุ : ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนที่ไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหนวยงาน

             ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรอืผลผลิตของหนวยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (ตอ)

การวิเคราะหสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน (คงที/่ผันแปร) 

ศูนยตนทุนที่ 1  เหตุผล..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ศูนยตนทุนที่ 2  เหตุผล..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ศูนยตนทุนที่ 3  เหตุผล..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ศูนยตนทุนที่ 4  เหตุผล..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ศูนยตนทุนที่ 5  เหตุผล..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ศนูยตนทุน

 ตนทุน

รวมเพิ่ม/

(ลด) %คาใชจายประเภทท่ี

 (2)

คาใชจาย

ประเภทท่ี (1)

ตนทุนคงที่

เพิ่ม/(ลด)%

ตนทุนผัน

แปร เพิ่ม/

(ลด)%

ตนทุนรวม

รวม
คาใชจายประเภทท่ี

 (1)

คาใชจายประเภทท่ี

 (2)

ตนทุนทางตรง ปงบประมาณ พ.ศ.2557

ตนทุนผันแปร
ตนทุนรวม

ตนทุนทางตรง ปงบประมาณ พ.ศ.2556

คาใชจาย

ประเภทท่ี (1)

คาใชจาย

ประเภทท่ี (2)

คาใชจายประเภท

ที่ (3)
รวม

คาใชจายประเภทท่ี

 (1)

คาใชจาย

ประเภทท่ี (2)

ตนทุนคงที่ ตนทุนคงท่ี

คาใชจาย

ประเภทท่ี (3)
รวม รวม

คาใชจาย

ประเภทท่ี (3)

คาใชจาย

ประเภทท่ี (3)

ตนทุนผันแปร



 ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที/่ผันแปร)

  (หนวย : บาท)

ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร รวม ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร รวม
ตนทุนคงที่เพิ่ม/

(ลด) %

ตนทุนผันแปร

เพิ่ม/(ลด) %

 ตนทุนรวมเพิ่ม/

(ลด) %

คาใชจายประเภทที่ 1

คาใชจายประเภทที่ 2

คาใชจายประเภทที่ 3

คาใชจายประเภทที่ 4

คาใชจายประเภทที่ 5

คาใชจายประเภทที่ 6

คาใชจายประเภทที่ 7

คาใชจายประเภทที่ 8

คาใชจายประเภทที่ 9

คาใชจายประเภทที่ 10

รวมตนทุนผลผลิต
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