
รายละเอียด
แผนงานเพ่ือเตรยีมรบัอุทกภยั ป ีพ.ศ.๒๕๕๗
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



แผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัย ปี พ.ศ. 2557 

(ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)
สชป. เสนอแผน

รายการ งบประมาณ
(บาท)

1 2 1,950,000         
2 1 8,100,000         
3 6 5,506,000         
4 2 500,000           
5 1 200,000           
6 4 270,000           
7 1 500,000           
8 2 2,000,000         
9 7 12,167,000       
10 18 8,158,000         
11 26 25,746,000       
12 6 11,260,000       
13 2 2,200,000         
14 0 -                  
15 3 2,915,000         
16 13 7,221,000         
17 6 4,021,000         
รวม 100 92,714,000      
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สรุปแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัย ปี พ.ศ. 2557 
(ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

จังหวัด เสนอแผน

จ ำนวน งบประมำณ
รวมทัง้สิ้น 100 92,714,000            

1      สมุทรปรำกำร 1 3,400,000               
2      นนทบุรี 1 2,900,000               
3      ปทุมธำนี 19 17,148,000             
4      พระนครศรีอยุธยำ 4 2,613,000               
5      อ่ำงทอง 1 450,000                  
6      ลพบุรี 6 1,928,000               
7      สิงห์บุรี 3 1,300,000               
8      ชัยนำท 6 13,090,000             
9      สระบุรี 1 55,000                   

10    ฉะเชิงเทรำ 2 72,000                   
11    ปรำจีนบุรี 4 11,700,000             
12    นครนำยก 1 300,000                  
13    สระแก้ว 1 155,000                  
14    นครรำชสีมำ 2 2,000,000               
15    หนองคำย 1 200,000                  
16    กำฬสินธุ์ 4 270,000                  
17    นครพนม 1 500,000                  
18    เชียงใหม่ 1 1,500,000               
19    ล ำพูน 1 450,000                  
20    ล ำปำง 1 8,100,000               



สรุปแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัย ปี พ.ศ. 2557 
(ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

จังหวัด เสนอแผน

จ ำนวน งบประมำณ
21    อุตรดิตถ์ 1 800,000                  
22    นครสวรรค์ 1 800,000                  
23    ก ำแพงเพชร 1 400,000                  
24    สุโขทัย 1 100,000                  
25    พิษณุโลก 4 3,206,000               
26    พิจิตร 1 1,500,000               
27    รำชบุรี 2 2,200,000               
28    สุพรรณบุรี 3 470,000                  
29    นครปฐม 1 500,000                  
30    สมุทรสำคร 2 450,000                  
31    นครศรีธรรมรำช 1 1,950,000               
32    พังงำ 2 965,000                  
33    สงขลำ 13 7,221,000               
34    นรำธิวำส 6 4,021,000               



รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่1 1,950,000   
ชป.ล ำพูน 1,950,000   

1 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองกว้านบานระบาย 6 แห่ง 
ฝายชลขันธ์พินิจ

     1,500,000  ดอนแก้ว  สารภี  เชียงใหม่ 5.9081 103.4135

2 ซ่อมแซม Gate valve อ่างเก็บน  าโฮ่งฮ่าง        450,000  ท่าปลาดุก  แม่ทา  ล าพูน 4.7829 96.9804
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่2    8,100,000
ก่ิวลม-ก่ิวคอหมำ    8,100,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายและระบบควบคุมการเปิด
ปิดอาคาร Service Spillway เขื่อนกิ่วลม

     8,100,000  บ้านแลง  เมือง  ล าปาง 4.3230 100.5139
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่3    5,506,000
ท่ำบัว    1,500,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองยกและบานฝาท่อในเขตโครงการส่งน  าฯ ท่าบัว      1,500,000  บ้านน้อย  โพทะเล  พิจิตร 16.0413 100.2926
เขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน       700,000

1 ซ่อมแซมระบบเคร่ืองส ารองไฟฟ้าควบคุมบานระบายน  า
เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน

       200,000  คันโช้ง  วัดโบสถ์  พิษณุโลก 17.0384 100.3558

2 ซ่อมแซมระบบควบคุมบานระบายเขื่อนทดน  าพญาแมน        500,000  บ้านยาง  วัดโบสถ์  พิษณุโลก 17.0915 100.3816
ยมน่ำน    2,506,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ปตร.คลองบางแก้ว      2,000,000  บางระก า  บางระก า  พิษณุโลก 16.7647 100.1177
2 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ทรบ.คลองคอย        506,000  ศรีภิรมย์  พรหมพิราม  พิษณุโลก 17.1185 100.0665

ชป.อุตรดติถ์       800,000
1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน บานระบาย        800,000  เมือง  อุตรดิตถ์ 17.6483 100.1047
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่4       500,000
ชป.ก ำแพงเพชร       400,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน  าและ
บ ารุงรักษาที ่1

       400,000  นิคมทุง่โพธิท์ะเล,
หนองคล้า,
หนองทอง

 เมือง,ไทรงาม  ก าแพงเพชร 16.47866 99.66209

ชป.สุโขทัย       100,000
1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน ทรบ.ปากคลองตาทรัพย์ โครงการประตู

ระบายน  าบ้านยางซ้าย
       100,000  ยางซ้าย  เมือง  สุโขทัย 6.8901 102.4647
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่5       200,000
ห้วยโมง       200,000

1 ซ่อมแซมประตูระบายน  าห้วยลาน        200,000  น  าโมง  ท่าบ่อ  หนองคาย 17.8561 102.5263
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่6       270,000
ล ำปำว       270,000

1 ซ่อมแซมประตูระบายน  าพนังกั นน  าชี กม.31+800          60,000  เจ้าท่า  กมลาไสย  กาฬสินธุ์ 16.2305 103.5310
2 ซ่อมแซมประตูระบายน  าพนังกั นน  าชี กม.15+261        100,000  ล าชี  ฆอ้งชัย  กาฬสินธุ์ 16.2024 103.5135
3 ซ่อมแซมประตูระบายน  าพนังกั นน  าชี กม.3+200          50,000  ล าชี  ฆอ้งชัย  กาฬสินธุ์ 16.2138 103.4573
4 ซ่อมแซมประตูระบายน  าพนังกั นน  าชี กม.8+900          60,000  ล าชี  ฆอ้งชัย  กาฬสินธุ์ 16.2039 103.4760
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่7       500,000
ชป.นครพนม       500,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ป้องกันอุทกภัย        500,000  มหาชัย,
นาเด่ือ,กุตาไก,้

นางัว,หนองญาติ,
นาขมิ น

 ปลาปาก,
ศรีสงคราม,

นาหว้า,เมือง,
โพนสวรรค์

 นครพนม 17.2473 104.4252
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่8    2,000,000
ล ำพระเพลิง    1,500,000

1 ซ่อมแซมประตูระบายน  าล าตะกุด      1,500,000  เมืองปัก  ปักธงชัย  นครราชสีมา 14.7192 102.0164
มลูกลำง       500,000

1 ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิก ปตร.ชุมพวง        500,000  หนองหลัก  ชุมพวง  นครราชสีมา 15.3890 102.7215
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่9   12,167,000
นครนำยก       300,000

1 ซ่อมแซมบาน ปตร.คลอง 14        300,000  บางปลากด  องครักษ์  นครนายก 14.1350 100.9136
คลองสียัด        12,000

1 ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลองแยก 1 ขวา กม.30+482          12,000  คู้ยายหมี  สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา 13.6354 101.5168
ชป.ปรำจีนบุรี   11,700,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน-บานระบายท่อลอด
ตามแนวคันกั นน  าท่าแห

     1,400,000  กบินทร์บุรี,
ศรีมหาโพธ,ิ
ประจันตคาม

 ปราจีนบุรี 14.0020 101.6901

2 ซ่อมแซมบานประตูระบายน  ากลางคลองท่าแห โครงการท่าแห      3,500,000  สัมพันธ์  ศรีมหาโพธิ  ปราจีนบุรี 13.9975 101.5210
3 ซ่อมแซมบานประตูระบายน  าปลายคลองท่าแห 

โครงการท่าแห
     3,500,000  บางบริบูรณ์  เมือง  ปราจีนบุรี 14.0257 101.4514

4 ซ่อมแซมบานประตูระบายน  าบางไผ่ โครงการท่าแห      3,300,000  ประจันตคาม  ประจันตคาม  ปราจีนบุรี 14.0322 101.4595
ชป.สระแก้ว       155,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายอาคารทดน  ากลางคลองส่งน  า
 อ่างฯห้วยยาง

       155,000  ทัพราช  ตาพระยา  สระแก้ว 14.0187 102.7026
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่10    8,158,000
ป่ำสักใต้       130,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน-บานระบาย ทรบ.ฝ่ังซ้ายคลองระ
พีพัฒน์ฯ กม.12+400

         75,000  หนองน  าใส  ภาชี  พระนครศรีอยุธยา 14.4605 100.7557

2 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน-บานระบาย บริเวณท่อรับน  าหนองรูฝ่ัง
ซ้ายคลองระพีพัฒน์ฯ กม.23+400

         55,000  คชสิทธิ์  หนองแค  สระบุรี 14.3774 100.8106

ชอ่งแค    1,000,000
1 ซ่อมเคร่ืองกว้าน บานระบายไซฟอนลอดคลองชัยนาท-ป่าสัก

จ านวน 4 แห่ง
       500,000  หนองเมือง  บ้านหมี่  ลพบุรี 15.0978 100.5470

2 ซ่อมประตูระบายน  า ในคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 3 
จ านวน 4 แห่ง

       500,000  หนองเมือง  บ้านหมี่  ลพบุรี 15.0767 100.5493

โคกกะเทียม       428,000
1 ซ่อมแซม ปตร.โคกกะเทียม        200,000  เขาพระงาม  เมือง  ลพบุรี 14.9038 100.5971
2 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองซอย 19 ขวา        168,000  โคกกะเทียม  เมือง  ลพบุรี 14.8854 100.5975
3 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองซอย 18ขวา

2 แห่ง
         60,000  โคกกะเทียม  เมือง  ลพบุรี 14.8645 100.5396
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

มหำรำช    3,200,000
1 ซ่อมเคร่ืองกว้านบานระบาย ปตร.ปลายแม่น  าลพบุรี      1,100,000  สามเรือน  บางปะหัน  พระนครศรีอยุธยา 14.4747 100.5522
2 ซ่อมเคร่ืองกว้านบานระบาย ปตร.ปากคลองบางแก้ว        500,000  บ้านอิฐ  เมือง  ลพบุรี 14.5910 100.4640
3 ซ่อมเคร่ืองกว้านบานระบายรับน  าสองทาง ทรบ.บางโพธิ์        150,000  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท 15.1890 100.2139
4 ซ่อมเคร่ืองกว้านบานระบายไซฟอนเก้าชั่ง        300,000  บ้านหม้อ  พรหมบุรี  สิงห์บุรี 14.7710 100.4475
5 ซ่อมแซมมอเตอร์ ปตร.วัดคู        800,000  บ้านแป้ง  พรหมบุรี  สิงห์บุรี 14.8144 100.4431
6 ปตร.ปากแม่น  าลพบุรี ที ่กม.2+832        200,000  ม่วงหมู่  เมือง  สิงห์บุรี 14.8616 100.4184
7 ปตร.กลางคลองระบายใหญ่ มหาราช 2 (หนองหม้อ)        150,000  เจ้าปลุก  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา 14.5834 100.5205

มโนรมย์    3,400,000
1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน  าฯที ่1        900,000  วัดโคก  มโนรมย์  ชัยนาท 15.3316 100.1087
2 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายคลองส่งน  า 

ในเขตฝ่ายส่งน  าฯที ่2
       800,000  เสือโฮก  เมือง  ชัยนาท 15.2493 100.2770

3 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายคลองระบายน  า 
ในเขตฝ่ายส่งน  าฯที ่2

       900,000  เสือโฮก  เมือง  ชัยนาท 15.2493 100.2770

4 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน  าฯที ่3        800,000  ม่วงหัก  พยุหะคีรี  นครสวรรค์ 15.4113 100.1255
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่11   25,746,000
ชลหำรพิจิตร    3,400,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองคราดขยะสถานีสูบน  า  5 แห่ง      3,400,000  บางปู  เมือง  สมุทรปราการ 13.5020 100.7640
รังสิตเหนือ   11,843,000

1 ซ่อมแซมประตูระบายน  ากลางคลองเปรม      1,288,000  คลองหนึ่ง  คลองหลวง  ปทุมธานี 14.1246 100.5808
2 ซ่อมแซมประตูระบายน  าเปรมเหนือบางปะอิน      1,288,000  บางกระสั น  บางปะอิน  พระนครศรีอยุธยา 14.1970 100.5711
3 ซ่อมแซมประตูระบายน  าปลายคลองระบายน  าที ่3      1,288,000  บึงยี่โถ  ธัญบุรี  ปทุมธานี 14.0031 100.6640
4 ซ่อมแซมประตูระบายน  าปากคลอง 6 ซ้าย      1,288,000  คลองห้า  คลองหลวง  ปทุมธานี 14.1840 100.6988
5 ซ่อมแซมประตูระบายน  าปลายคลองระบายน  าที ่6      1,288,000  รังสิต  ธัญบุรี  ปทุมธานี 14.0309 100.7559
6 ซ่อมแซมประตูระบายน  าปลายคลองระบายน  าที ่10      1,454,000  บึงกาสาม  หนองเสือ  ปทุมธานี 14.2439 100.8231
7 ซ่อมแซมประตูระบายน  าปากคลอง 3 ซ้าย      1,288,000  บึงช าอ้อ  หนองเสือ  ปทุมธานี 14.2161 100.7665
8 ซ่อมแซมประตูระบายน  าปากคลอง แยก 1 ขวา      1,271,000  นพรัตน์  หนองเสือ  ปทุมธานี 14.2755 100.8906
9 งานจัดท า Bulkhead Gate      1,390,000  ปทุมธานี 14.0031 100.6640

พระองค์ไชยำนุชติ        60,000
1 ซ่อมแซมบานระบายที ่ปตน.ปากตะคลอง          60,000  ท่าสะอ้าน  บางปะกง  ฉะเชิงเทรา 13.5420 100.9871

ภำษีเจริญ       950,000
1 ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าเคร่ืองสูบน  าและเคร่ืองกว้าน

บานระบาย สน.ปตร.อ้อมใหญ่ สน.ปตร.บางกระทึก 
สน.ปตร.สามบาท และ สน.ปตร.บ้านไร่

       500,000  อ้อมใหญ,่ไร่ขิง  สามพราน  นครปฐม 13.6896 100.2573

2 ซ่อมแซมชุดควบคุมไฟฟ้าตู้คอนโทรล บานระบาย 
ปตร.บางกรูด ปตร.ตาเพชร และ ปตร.ไหหล า

       200,000  ท่าเสา  กระทุม่แบน  สมุทรสาคร 13.6167 100.2300

3 ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า สน.ปตร.ฉาง และ สน.ปตร.บางพระ        250,000  ไร่ขิง  กระทุม่แบน  สมุทรสาคร 13.7623 100.2856
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ชป.นนทบุรี    2,900,000
1 ซ่อมแซมประตูระบายน  าคลองบางตลาด พร้อมย้ายเคร่ืองสูบ

น  ากึ่งถาวร
     2,900,000  บางตลาด  ปากเกร็ด  นนทบุรี 13.8945 100.4930

ชป.ปทุมธำนี    6,593,000
1 ซ่อมแซม ปตร.และ สน.คลองเชียงรากใหม่      2,500,000  เชียงรากน้อย  สามโคก  ปทุมธานี 14.1141 100.5570
2 ซ่อมแซม ปตร. คลองโคกตาเขียว        114,000  เชียงรากน้อย  สามโคก  ปทุมธานี 14.0959 100.5496
3 ซ่อมแซม ปตร.และ สน.คลองบ้านกระแซง        359,000  บ้านกระแชง  เมือง  ปทุมธานี 14.0356 100.5501
4 ซ่อมแซม ปตร.คลองควาย      1,250,000  บางเตย  สามโคก  ปทุมธานี 13.9662 100.5280
5 ซ่อมแซม ปตร.คลองบางเตย      1,500,000  บางเตย  สามโคก  ปทุมธานี 14.0689 100.5232
6 ซ่อมแซม ปตร.คลองเกาะปิน้        135,000  สามโคก  สามโคก  ปทุมธานี 14.0568 100.5384
7 ซ่อมแซม ปตร.และ สน.คลองวิ        250,000  กระแชง  สามโคก  ปทุมธานี 14.0388 100.5482
8 ซ่อมแซม ปตร.และ สน.คลองคันเหนือ        115,000  กระแชง  สามโคก  ปทุมธานี 14.0361 100.5445
9 ซ่อมแซม ปตร.และ สน.คลองบางโพธิเหนือ        145,000  บางโพธิเหนือ  สามโคก  ปทุมธานี 14.0310 100.5401
10 ซ่อมแซม ปตร.และ สน.คลองบางโพธิใต้        100,000  บางหลวง  เมือง  ปทุมธานี 13.9888 100.5253
11 ซ่อมแซม ปตร.และ สน.คลองบางเด่ือ        125,000  บางหลวง  เมือง  ปทุมธานี 13.9809 100.5247
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่12   11,260,000
ชณัสูตร       450,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายท่อลอดคันคลอง 1 ซ้าย 
แม่น  าน้อย 3 กม.25+720 (ฝ่ังขวา)

       450,000  ห้วยไผ่  แสวงหา  อ่างทอง 14.8315 100.3084

เขื่อนเจ้ำพระยำ    9,840,000
1 ซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบส่ือสารเขื่อนเจ้าพระยา      9,840,000  บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท 15.1577 100.1825

ท่ำโบสถ์       500,000
1 บ ารุงรักษาเคร่ืองกว้านบานระบายอาคารชลประทานและ 

ปตร.ท่าโบสถ์
       500,000  สามง่ามท่าโบสถ,์

วังไก่เถื่อน,
บ้านเชี่ยน,หันคา,
ปากน  า,เดิมบาง,
หัวเขา,กระเสียว

 หันคา,
เดิมบางนางบวช,

สามชุก

 ชัยนาท 14.8228 100.0704

โพธิ์พระยำ       470,000
1 ซ่อมแซมบานระบายและโครงยก ท่อลอด หนองผักชี 

คลอง 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา กม.13+200
       150,000  วัดโบสถ์  บางปลาม้า  สุพรรณบุรี 14.3645 100.1261

2 ซ่อมแซมบานระบายและโครงยก ท่อลอดป่าพฤษ์ กม.16+570        150,000  บางแหลม  บางปลาม้า  สุพรรณบุรี 14.3569 100.1467
3 ซ่อมแซมบานระบายและโครงยก ปตร.ปากคลองโพธิศ์รี

กม.0+020
       170,000  บางปลาม้า  บางปลาม้า  สุพรรณบุรี 14.3208 100.0172
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่13    2,200,000
ท่ำมะกำ    2,200,000

1 ซ่อมแซม ปตร.หลุมดิน คลองระบายน  า 7ขวา-แม่กลอง      1,200,000  หลุมดิน  เมือง  ราชบุรี 13.5633 99.5398
2 ซ่อมแซม ปตร.บางกระ คลองระบายน  า 6ขวา-แม่กลอง      1,000,000  หนองกลางนา  โพธาราม  ราชบุรี 13.5997 99.7931
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่15    2,915,000
ลุ่มน  ำปำกพนังตอนล่ำง    1,950,000

1 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายอาคารบังคับน  าคลองบางตัด      1,950,000  ท่าขนาน  เชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช 8.1657 100.1519
ชป.พังงำ       965,000

1 ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า-ด้านท้ายและเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย ฝายคลองล าไตรมาศ

       515,000  โคกเจริญ  ทับปุด  พังงา 8.5715 98.6147

2 ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า-ด้านท้ายฝาย และเคร่ืองกว้านบาน
ระบาย  ฝายคลองบางจีนตาย

       450,000  บางเหรียง  ทับปุด  พังงา 8.6204 98.6810
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่16    7,221,000
ชป.สงขลำ    7,221,000

1 ซ่อมแซมบานประตูกันน  าไหลย้อนกลับอัตโนมัติ 
(FLAP-GATE) คลองระบายน  า ร.1

       285,000  ควนลัง,คลองแห,
ท่าช้าง

 หาดใหญ่  สงขลา 6.9953 100.4483

2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเคร่ืองกว้าน-บานระบาย ปตร. 1ซ-ร.1 
ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จ านวน 2 ช่อง

       150,000  ควนลัง  หาดใหญ่  สงขลา 7.0085 100.4429

3 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเคร่ืองกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองรัต
ภูมิ ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จ านวน 3 ช่อง

       380,000  รัตภูมิ  ควนเนียง  สงขลา 7.1333 100.3366

4 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเคร่ืองกว้าน-บานระบาย ปตร.คลองจะ
นะ ขนาด 6.00 x 5.50 ม. จ านวน 3 ช่อง

       357,000  บ้านนา  จะนะ  สงขลา 6.9076 100.7675

5 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายอาคารบังคับน  า คลอง LMC2
 กม.23+738 (ชะมวง)

     2,000,000  ควนรู  รัตภูมิ  สงขลา 7.2206 100.3121

6 ซ่อมแซมก าแพงกันตล่ิงคลองหวะ      2,000,000  คอหงส์  หาดใหญ่  สงขลา 6.9870 100.4831
7 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน  า (ปตร.ปลัก

ปลิง)
       200,000  นาทว,ีฉาง,

ขุนตัดหวาย
 นาทว,ี
จะนะ

 สงขลา 6.7493 100.7092

8 บ ารุงรักษาเคร่ืองกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน  า ในเขต 
ฝ่ายส่งน  าฯที ่2 (คลองวาด)

       690,000  ควนลัง  หาดใหญ,่
บางกล่ า

 สงขลา 6.5947 100.2549

9 บ ารุงรักษาเคร่ืองกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน  า ในเขต 
ฝ่ายส่งน  าฯที ่3 (ฝายชะมวง)

       399,000  ชะมวง  รัตภูม,ิ
ควนเนียง

 สงขลา 7.1228 100.2257
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

10 บ ารุงรักษาเคร่ืองกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน  า ในเขต 
ฝ่ายส่งน  าฯที ่4 (ปตร.ปลักปลิง)

       225,000  นาทวี  นาทว,ีจะนะ  สงขลา 6.7493 100.7092

11 บ ารุงรักษาเคร่ืองกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน  า ในเขต 
ฝ่ายส่งน  าฯที ่1 (คลองจ าไหร-หอยโข่ง)

       210,000  คลองหลา  คลองหอยโข่ง,
สะเดา

 สงขลา 6.8729 100.3295

12 บ ารุงรักษาเคร่ืองกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน  า ในเขต 
ฝ่ายส่งน  าฯที ่5 (ปตร.คลองจะนะ)

       125,000  เทพา,
สะบ้าย้อย

 สงขลา 6.9076 100.7675

13 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน  า คลอง LMC
 และ1L-LMC (ปตร.คลองจะนะ)

       200,000  บ้านนา,
สะกอม

 จะนะ  สงขลา 6.9076 100.7675
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รายละเอียดแผนงานเพ่ือเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 (ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน)

ที่ โครงการ/รายการงาน งบประมาณ ท้องทีด่ าเนินการ พิกัดภูมิศาสตร์
ต าบล อ าเภอ จังหวัด Latitude Longitude

ส ำนักชลประทำนที ่17    4,021,000
ลุ่มน  ำบำงนรำ    1,000,000

1 ซ่อมแซม ปตร.สุไหงปาดี 1      1,000,000  สุไหงปาดี  สุไหงปาดี  นราธิวาส 6.2298 101.9222
ชป.นรำธิวำส    3,021,000

1 ซ่อมเปล่ียนลวดสลิงประตูระบายน  า ในเขตโครงการ
พรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

     2,000,000  โคกเคียน,
บาเระใต้,ไทรทอง

 เมือง,บาเจาะ,
ไม้แก่น

 นราธิวาส 6.5735 101.7234

2 ซ่อมเปล่ียนเคร่ืองกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองสายที ่3
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

       250,000  บาเระใต้  บาเจาะ  นราธิวาส 6.3325 101.9148

3 ซ่อมเปล่ียนเคร่ืองกว้านบานระบายอาคารประกอบ
คลองระบายน  าบ้านบาโง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

       225,000  ละหาร  ยี่งอ  นราธิวาส 6.4114 101.7572

4 ซ่อมเปล่ียนเคร่ืองกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลองสายที ่4
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

         50,000  บาเระใต้  บาเจาะ  นราธิวาส 7.2142 101.9063

5 บ ารุงรักษาเคร่ืองกว้านบานระบาย อาคารบังคับน  า
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

       496,000  โคกเคียน,
บาเระใต้

 เมือง,บาเจาะ  นราธิวาส 6.5735 101.7234
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