
รายละเอียด
แผนงานซอมแซมฟนฟูอาคารชลประทาน

ที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ป พ.ศ.๒๕๕๖

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ



สรุปแผนงานซ่อมแซมฟ้ืนฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเน่ืองจากอุทกภัยปี 2556

ส านักชลประทาน งบประมาณ หมายเหตุ
จ านวน วงเงิน
(รายการ) (บาท)

ส านักชลประทานที่ 1
ส านักชลประทานที่ 2 2 1,250,000
ส านักชลประทานที่ 3 18 48,790,000
ส านักชลประทานที่ 4 21 17,544,000
ส านักชลประทานที่ 5 3 980,000
ส านักชลประทานที่ 6 44 37,070,000
ส านักชลประทานที่ 7 18 53,281,400
ส านักชลประทานที่ 8 120 297,109,800
ส านักชลประทานที่ 9 91 116,617,800
ส านักชลประทานที่ 10 24 58,834,000
ส านักชลประทานที่ 11 3 2,550,000
ส านักชลประทานที่ 12 23 85,476,000
ส านักชลประทานที่ 13 2 3,900,000
ส านักชลประทานที่ 14 43 67,807,000
ส านักชลประทานที่ 15 11 25,270,000
ส านักชลประทานที่ 16
ส านักชลประทานที่ 17

รวม 423 816,480,000



สรุปแผนงานซ่อมแซมฟ้ืนฟูอาคารชลประทานทีไ่ด้รับความเสียหายเน่ืองจากอุทกภัยปี 2556

ที่ จังหวัด งบประมาณ หมายเหตุ

จ านวน วงเงิน

(รายการ) (บาท)

รวมทัง้สิ้น 423          816,480,000            

1   พระนครศรีอยุธยา 3 650,000                   

2   อ่างทอง 3 11,210,000               

3   ลพบุรี 23 54,834,000               

4   ชัยนาท 5 35,030,000               

5   ชลบุรี 9 25,706,000               

6   ระยอง 13 8,886,400                

7   ฉะเชิงเทรา 27 24,605,500               

8   ปราจีนบุรี 24 28,953,000               

9   นครนายก 14 19,046,900               

10  สระแก้ว 7 11,970,000               

11  นครราชสีมา 60 135,834,000             

12  บุรีรัมย์ 10 14,931,800               

13  สุรินทร์ 8 26,598,000               

14  ศรีสะเกษ 42 119,746,000             

15  อุบลราชธานี 12 21,507,000               



สรุปแผนงานซ่อมแซมฟ้ืนฟูอาคารชลประทานทีไ่ด้รับความเสียหายเน่ืองจากอุทกภัยปี 2556

ที่ จังหวัด งบประมาณ หมายเหตุ

จ านวน วงเงิน

(รายการ) (บาท)

16  ยโสธร 5 26,974,400               

17  ชัยภูมิ 34 25,660,000               

18  อ านาจเจริญ 1 4,800,000                

19  ขอนแก่น 9 10,010,000               

20  ร้อยเอ็ด 1 1,400,000                

21  สกลนคร 3 980,000                   

22  น่าน 2 1,250,000                

23  อุทัยธานี 10 34,960,000               

24  ก าแพงเพชร 19 15,844,000               

25  สุโขทัย 2 1,700,000                

26  พิษณุโลก 18 48,790,000               

27  ราชบุรี 2 3,900,000                

28  สุพรรณบุรี 3 7,626,000                

29  เพชรบุรี 12 14,015,000               

30  ประจวบคีรีขันธ์ 9 30,732,000               

31  พังงา 11 25,270,000               

32  ชุมพร 22 23,060,000               



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

รวมทั้งสิ้น 967,798,600 816,480,000
ส ำนักชลประทำนทิ่ 2 1,250,000 1,250,000
โครงการชลประทานน่าน 1,250,000 1,250,000

1 ซ่อมแซมฝายสบยอ กระแสน ้าพัดพาตะกอนทราย เศษสวะ ท่อน
ซุงและหินใหญ่ มาตกจมเต็มบริเวณด้านหน้า
ฝาย ท้าให้หินเรียงพื นและลาดข้างทั งด้าน
เหนือน ้าและท้ายน ้าทั งสองฝ่ัง  คอนกรีตพื น
ท้ายฝาย  ได้รับความเสียหายและท่อส่งน ้า 
(ท่อACขนาด0.40เมตร) ของอาคารไซฟ่อน
ลอดล้าห้วยยอ  ซ่ึงส่งน ้าไปช่วยพื นท่ีรับ
ประโยชน์ฝ่ังขวา ได้หลุดไปกบักระแสน ้าท้าให้
ไม่สามารถส่งน ้าได้ (พื นท่ีการเกษตรฝ่ังขวา  
ประมาณ 40 ไร่)

1 แห่ง 47QQB
277-205

ระวาง 5247III
ล้าดับชุด C 7017

บ้านบ่อหลวง หมู่ 1
ต้าบลบ่อเกลือใต้
อ้าเภอบ่อเกลือ

จังหวัดน่าน

650,000  -ซ่อมแซมหินเรียงพื นและราดข้างทั งด้าน
เหนือน ้าและท้ายน ้าทั งสองฝ่ัง
-ซ่อมแซมท่อ AC ขนาดØ0.40ม.ของอาคาร
ไซฟ่อนลอดล้าห้วยยอ
-ซ่อมแซมคอนกรีตดาดเขาทับหน้าหินใหญ่
บรรจุกล่องลวดตาข่าย อาคารฝาย
-ขุดลอกตะกอนที่ตกจมบริเวณด้านหน้าฝาย

650,000

2 ซ่อมแซมฝายนาร่องหอย กระแสน ้าได้พัดพาตะกอนทราย และหินใหญ่ 
มาตกจมบริเวณด้านหน้าและท้ายฝาย หิน
เรียงพื นและลาดข้างทั งด้านเหนือน ้าและท้าย
น ้าทั งสองฝ่ังถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหาย  โดยกอ้นหินขนาดใหญ่ท่ีไหลมาตาม
ล้าน ้าได้ตกกระแทกกบัพื นฝาย ท้าให้พื นหิน
กอ่ด้านท้ายฝายได้รับความเสียหาย ตลอด
แนวสันฝาย ระยะประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร 
ความยาว ตามล้าน ้าประมาณ ๖.๐๐ เมตร  
ซ่ึงบางจุดเป็นหลุมขนาดความกว้าง 1.00 
เมตร ลึก 1.50 – 2.00 เมตร

1 แห่ง 47QQB
269-184

ระวาง 5247III
ล้าดับชุด C 7017

บ้านบ่อหลวง หมู่ 1
ต้าบลบ่อเกลือใต้
อ้าเภอบ่อเกลือ

จังหวัดน่าน

600,000 -ซ่อมแซมหินเรียงพื นและราดข้างทั งด้าน
เหนือน ้าและท้ายน ้าทั งสองฝ่ัง
-ซ่อมแซมหินกอ่พื นท้ายฝาย
-ขุดลอกตะกอนที่ตกจมบริเวณด้านหน้าฝาย

600,000

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 3 41,600,000 48,790,000
โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษายมน่าน 24,000,000 23,390,000

1 ซ่อมแซมคลองส่งน ้า YN 1 (แม่น ้าน่าน-คลองเมม) คลองดาดคอนกรีตถูกกระแสน ้าหลากกดัเซาะ
ได้รับความเสียหายความยาว 50 เมตร และ
ท่อระบายน ้าปากคลองส่งน ้าเคร่ืองกว้านช้ารุด
เสียหาย

1 สาย 1887297 N
624379 E

ระวาง
5043 III

ต้าบลหนองแขม
อ้าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

750,000 ซ่อมแซมดาดคอนกรีต กจิกรรมประกอบไป
ด้วย งานดินถมบดอัดแน่น, งานดาดคอนกรีต
 และงานประกอบอื่น ๆ ความยาวประมาณ 
50 เมตร ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านท่อระบายน ้า
ปากคลองส่งน ้า

740,000

2 ซ่อมแซมประตูระบายน ้าบ้านใหม่โพธ์ิทอง ประตูระบายน ้าและอาคารป้องกนัตล่ิงด้าน
เหนือน ้าและท้ายน ้า ถูกกระแสน ้ากดัเซาะ
ได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1878504 N
616468 E

ระวาง 5042 IV

ต้าบลพรหมพิราม
อ้าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

10,000,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ซ่อมแซม
อาคารป้องกนัตล่ิงทั งด้านหน้าและด้านท้าย
ประตูระบายน ้าความยาวสองฝ่ังประมาณ 
1,200 เมตร กจิกรรมประกอบไปด้วย งาน
ดินถมบดอัดแน่นคันคลอง, อาคาร คสล.ช่วง
ที่ช้ารุด, งานหินเรียง และงานประกอบอื่น ๆ

9,500,000

3 ซ่อมแซมประตูระบายน ้าวังขี เหล็ก ประตูระบายน ้าและอาคารป้องกนัตล่ิงด้าน
เหนือน ้าและท้ายน ้า ถูกกระแสน ้ากดัเซาะ
ได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1869722 N
619312 E

ระวาง 5042 IV

  ต้าบลท่าช้าง
อ้าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

5,600,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ซ่อมแซม
อาคารป้องกนัตล่ิงทั งด้านหน้าและด้านท้าย
ประตูระบายน ้าความยาวสองฝ่ังประมาณ 
600 เมตร  กจิกรรมประกอบไปด้วย งานดิน
ถมบดอัดแน่นคันคลอง, งานหินเรียง และ
งานประกอบอื่น ๆ

5,600,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายท่อระบายน ้าคลองวังขอน ท่อระบายน ้าถูกกระแสน ้ากดัเซาะ ปริมาณน ้า
หลากจ้านวนมากท้าให้เคร่ืองกว้านบานระบาย
ได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1889931 N
613019 E

ระวาง 5043 III

  ต้าบลศรีภิรมย์
อ้าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

200,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย และงาน
ประกอบอื่น ๆ

200,000

5 ซ่อมแซมคลองส่งน ้า YN 2 (แม่น ้าน่าน-คลองวังขอน) คลองส่งน ้า อาคารป้องกนัตล่ิง และท่อ
ระบายน ้า ถูกกระแสน ้าหลากกดัเซาะได้รับ
ความเสียหาย

1 แห่ง 1895463 N
617207 E

ระวาง 5043 III

  ต้าบลศรีภิรมย์
อ้าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

1,000,000 ซ่อมแซมเคร่ืองยกบานระบายท่อระบายน ้า
คลองส่งน ้าสายใหญ่ ซ่อมแซมคลองส่งน ้า 
อาคารป้องกนัตล่ิง กจิกรรมประกอบไปด้วย 
งานดินถมบดอัดแน่น, งานหินเรียง และงาน
ประกอบอื่น ๆ

950,000

6 ซ่อมแซมท่อระบายน ้าคลองวังมะขาม ท่อระบายน ้าและอาคารป้องกนัตล่ิงด้าน
เหนือน ้าและท้ายน ้า ถูกกระแสน ้ากดัเซาะ
ได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1882885 N
617757 E

ระวาง 5043 III

ต้าบลหนองแขม
 อ้าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

4,000,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ซ่อมแซม
อาคารป้องกนัตล่ิงทั งด้านหน้าและด้านท้าย
ท่อระบายน ้า กจิกรรมประกอบไปด้วย งาน
ดินถมบดอัดแน่น, อาคาร คสล.ช่วงที่ช้ารุด, 
งานหินเรียง และงานประกอบอื่น ๆ

4,000,000

7 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายท่อระบายน ้าคลองวังวน ท่อระบายน ้าถูกกระแสน ้ากดัเซาะ  ปริมาณ
น ้าหลากจ้านวนมากท้าให้เคร่ืองกว้านบาน
ระบายได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1886380 N
615773 E

ระวาง 5043 III

ต้าบลวังวน
 อ้าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

800,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย เปล่ียน
เคร่ืองยกพร้อมเพลา เปล่ียนกรอบบานระบาย
 เปล่ียนบานระบาย และงานประกอบอื่น ๆ

750,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

8 ซ่อมแซมท่อระบายน ้าคลองคอย ท่อระบายน ้าและอาคารป้องกนัตล่ิงด้าน
เหนือน ้าและท้ายน ้า ถูกกระแสน ้ากดัเซาะ
ได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1892980 N
613458 E

ระวาง 5043 III

ต้าบลศรีภิรมย์
 อ้าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

1,000,000 ซ่อมแซมเคร่ืองยกบานระบาย เปล่ียนเพลา
เคร่ืองยก เปล่ียนกรอบบานระบาย เปล่ียน
บานระบาย และซ่อมแซมอาคารป้องกนัตล่ิง
ทั งด้านหน้าและด้านท้ายท่อระบายน ้า 
กจิกรรมประกอบไปด้วย ดินถมบดอัดแน่น, 
งานหินเรียง และงานประกอบอื่น ๆ

1,000,000

9 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายท่อระบายน ้าคลองอ้ายแล้ ท่อระบายน ้าถูกกระแสน ้ากดัเซาะ ปริมาณน ้า
หลากจ้านวนมากท้าให้เคร่ืองยกบานระบาย
ได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1880452 N
614509 E

ระวาง 5043 III

ต้าบลวังวน
 อ้าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

650,000 ซ่อมแซมเคร่ืองยกบานระบาย เปล่ียนเคร่ือง
ยกพร้อมเพลา เปล่ียนกรอบบานระบาย 
เปล่ียนบานระบาย และงานประกอบอื่น ๆ

650,000

โครงการชลประทานพิษณุโลก 17,600,000 25,400,000
1 ซ่อมแซมพนังป้องกนัตล่ิงฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวาคลองเนินกุ่ม คันป้องกนัตล่ิงคลองเนินกุ่มฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา

ถูกกระแสน ้าจากลุ่มน ้าคลองชมพูไหลหลาก
จากอุทกภัยกดัเซาะทรุดตัวพังทลาย เป็นช่วง
ตลอดความยาวประมาณ 8,000 เมตร ทั งฝ่ัง
ซ้ายและฝ่ังขวา

1 สาย 651575 E
1830709 N

ระวาง 5042-II

 ต้าบลเนินกุ่ม
อ้าเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก

2,000,000 ซ่อมแซมคันดินถมดินบดอัดแน่นคลองเนิน
กุ่มทั งฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวาความยาวประมาณ 
8,000 เมตร

9,800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

2 ซ่อมแซมอ่างเกบ็น ้าบ้านหินลาด (พระราชด้าริ) บริเวณคันคลองส่งน ้า  ถูกน ้ากดัเซาะท้าให้
คอนกรีตช้ารุดเสียหายความยาวประมาณ 30 
เมตร และมีตะกอนดินทับถมในคลองจนตื น
เขินความยาวประมาณ 2,000 เมตร

1 แห่ง 640310 E
1897270 N

ระวาง 5043-II

หมู่ 2 บ้านหินลาด
ต้าบลหินลาด
อ้าเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก

1,000,000 ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเกบ็น ้าบ้านหินลาด 
โดยขุดลอกตะกอนดิน   ในคลองส่งน ้าความ
ยาว 2,000 เมตร พร้อมดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน ้าความยาว 30 เมตร

1,000,000

3 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายพร้อมติดตั งทุ่นป้องกนัสวะ
( Log Boom ) โครงการฝายน ้าเฟือ้พร้อมอาคารประกอบ

สวะท่ีเกดิจากน ้าป่ากระแทก เคร่ืองกว้านบาน
ระบายช้ารุดไม่สามารถใช้การได้

1 แห่ง 705746 E
1897203 N

5143-II

ต้าบลยางโกลน
อ้าเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

3,000,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายด้านหน้า
ฝายน ้าเฟือ้ และติดตั งรอป้องกนัสวะ (Log 
Boom)  พร้อมขุดลอกตะกอนหน้าฝาย และ
คลองระบายน ้า

3,000,000

4 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายน ้า ปตร.อัดน ้ากลางคลอง
แม่น ้าวังทอง

มีสวะลอยมาติดหน้าประตูบานระบายน ้า ท้า
ให้ไม่สามารถบริหาร จัดการน ้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

1 แห่ง 641056 E
1847881 N

ระวาง 5042-II

ต้าบลแม่ระกา
อ้าเภอวังทอง

จังหวัดพิษณุโลก

2,300,000 ติดตั งทุ่นรอสวะเพือ่ป้องกนัไม่ให้สวะลอยมา
ติดตัวอาคาร

2,300,000

5 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายน ้า ทรบ.คลองอ้ายเลือก  - J-seal ยางฉีกขาดไม่สามารถกกัเกบ็น ้าได้
 -  มีสวะลอยมาติดหน้าประตูบานระบายน ้า 
ท้าให้ไม่สามารถบริหาร จัดการน ้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

1 แห่ง 635251 E
1829002 N

ระวาง 5042-II

ต้าบลสนามคลี
อ้าเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก

1,800,000  - ซ่อมเปล่ียน J-seal ยาง  บานระบายน ้า 
เพือ่ป้องกนัน ้าร่ัวออก
 - ติดตั งทุ่นรอสวะเพือ่ป้องกนัไม่ให้สวะลอย
มาติดตัวอาคาร

1,800,000

6 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายน ้า ทรบ.ปากคลองแม่เทียบ  - J-seal ยางฉีกขาดไม่สามารถกกัเกบ็น ้าได้
 -  มีสวะลอยมาติดหน้าประตูบานระบายน ้า 
ท้าให้ไม่สามารถบริหาร จัดการน ้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

1 แห่ง 639438 E
1850575 N

ระวาง 5042-II

ต้าบลแม่ระกา
อ้าเภอวังทอง

จังหวัดพิษณุโลก

1,800,000  - ซ่อมเปล่ียน J-seal ยาง บานระบายน ้า 
เพือ่ป้องกนัน ้าร่ัวออก

1,800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายน ้า ทรบ.บ้านหนองหญ้า  - J-seal ยางฉีกขาดไม่สามารถกกัเกบ็น ้าได้
 - บานระบายน ้าช้ารุดสียหาย

1 แห่ง 639238 E
1839256 N

ระวาง 5042-II

ต้าบลวังน ้าคู้
อ้าเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก

400,000  - ซ่อมเปล่ียน J-seal ยาง บานระบายน ้า 
เพือ่ป้องกนัน ้าร่ัวออก
 - ซ่อมบานระบายน ้า

400,000

8 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายน ้า  ปตร.ไดสะแก - J-seal ยางฉีกขาดไม่สามารถกกัเกบ็น ้าได้ 1 แห่ง 639250 E
1829519 N

ระวาง 5042-II

ต้าบลบางกระทุ่ม
อ้าเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก

300,000  - ซ่อมเปล่ียน J-seal ยาง บานระบายน ้า 
เพือ่ป้องกนัน ้าร่ัวออก

300,000

9 ซ่อมแซมคันกั นน ้าวังพิกลุ คันกั นน ้าถูกกระแสน ้าจากแม่น ้าวังทองไหล
หลากกดัเซาะทรุดตัวพังทลายความยาว
ประมาณ 1,000 เมตร

1 สาย 641654 E
1851481 N

ระวาง 5042-II

ต้าบลวังพิกลุ
อ้าเภอวังทอง

จังหวัดพิษณุโลก

5,000,000   - ซ่อมแซมคันดินโดยการถมดินบดอัดแน่น
ความยาวประมาณ 1,000 เมตร

5,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 4 15,524,000 17,544,000
โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาท่อทองแดง 5,530,000 7,550,000

1 ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง 1L-MC กม.29+600 ท่อลอดถนน Ø  1.00 ม. 1 แถว ถูกกดัเซาะ
สูญสภาพ คันคลองถูกน ้ากดัเซาะเสียหายเป็น
บริเวณกว้าง

1  แห่ง 568779.35   
1842468.64

ต้าบลถ ้ากระต่ายทอง
อ้าเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกา้แพงเพชร

2,000,000 กอ่สร้างใหม่ กจิกรรมประกอบด้วย ดินถมบด
อัดแน่นอาคารคสล. หินเรียง ลูกรังผิวทาง
และงานประกอบอื่นๆ

3,000,000

2 ซ่อมแซม ทรบ.คุยประดู่ อาคารชลประทานถูกกระแสน ้ากดัเซาะ
พังทลายได้รับความเสียหาย

1  แห่ง 573274.82  
1848048.86

ต้าบลวังตะแบก
อ้าเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกา้แพงเพชร

850,000 ซ่อมแซมอาคารด้านเหนือน ้าและด้านท้ายน ้า
กจิกรรมประกอบด้วยดินถมบดอัดแน่น 
อาคารคสล.ช่วงที่ช้ารุด หินเรียงและงาน
ประกอบอื่นๆ

950,000

3 ซ่อมแซมคันคลองสามพวง กม.12+030 คันคลองถูกกดัเซาะเสียหายความยาว 50 ม. 
กว้าง 20 ม.

1  แห่ง 575563.47   
1852171.26

ต้าบลหนองจิก
อ้าเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย

900,000 ซ่อมแซมคันคลอง ประกอบด้วย ดินถมบด
อัดแน่นลูกรังผิวทาง ปลูกหญ้าและงาน
ประกอบอื่นๆ

900,000

4 ซ่อมแซมคันคลอง 1L-MC กม.27+500 คันคลองถูกน ้ากดัเซาะพังทลายเสียหาย  
ความยาว 100 ม.

1  แห่ง 568261.72  
1841846.53

ต้าบลถ ้ากระต่ายทอง 
อ้าเภอพรานกระต่าย  
จังหวัดกา้แพงเพชร

500,000 ซ่อมแซมคันคลอง ประกอบด้วย ดินถมบด
อัดแน่นลูกรังผิวทาง ปลูกหญ้า และงาน
ประกอบอื่นๆ

900,000

5 ซ่อมแซมคันคลองสามพวง กม.0+300 คันคลองถูกกดัเซาะเสียหาย ความยาว 100 ม. 1  แห่ง 574576.63  
1848380.62

ต้าบลหนองจิก
อ้าเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย

800,000 ซ่อมแซมคันคลอง ประกอบด้วย ดินถมบด
อัดแน่นลูกรังผิวทาง ปลูกหญ้าและงาน
ประกอบอื่นๆ

800,000

6 ซ่อมแซมคันคลองมะดัน ม.1 คันคลองถูกน ้ากดัเซาะเสียหาย   ความยาว 
200 ม.

1  แห่ง 567070.07  
1848621.59

ต้าบลห้วยยั ง
อ้าเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกา้แพงเพชร

400,000 ซ่อมแซมคันคลอง ประกอบด้วย ดินถมบด
อัดแน่นลูกรังผิวทาง ปลูกหญ้า และงาน
ประกอบอื่นๆ

800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 ซ่อมแซมคันคลอง 2L-MC กม.37+000 คันคลองถูกกดัเซาะเสียหาย  ความยาว 10 ม. 1  แห่ง 574014.97  
1848624.45

ต้าบลวังตะแบก
อ้าเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกา้แพงเพชร

80,000 ซ่อมแซมคันคลอง ประกอบด้วย วางท่อ 
คสล.Ø 1.00 ม.  ดินถมบดอัดแน่น , ลูกรัง
ผิวทาง ปลูกหญ้าและงานประกอบอื่นๆ

200,000

โครงกำรชลประทำนก ำแพงเพชร 9,994,000 9,994,000
1 ทรบ.โพธ์ิเอน  คลอง MC โครงการวังยาง  กม. 21+565    อาคารด้านท้ายทรุดตัวลงและท้าให้น ้ากดั

เซาะถนนหลังคันเป็นบริเวณกว้าง 6 เมตร ยาว
 14 เมตร  ลึก  5 เมตร

1 แห่ง 597717 E  
1791488 N  
ระวาง 4941II

ต้าบลเทพนิมิต
อ้าเภอบึงสามัคคี

จังหวัดกา้แพงเพชร

1,000,000 ทุบคอนกรีตอาคารด้านท้ายออกเพือ่
ซ่อมแซมอาคารด้านท้าย (หูช้าง)  พร้อมบด
อัดถนนหลังคัน และหินเรียง

1,000,000

2 ทรบ.กลางคลองวังเจ้า คลอง MC  โครงการวังยาง ท้าย ทรบ.ฝ่ังขวา  คันคลองเสียหายเป็นระยะ
ความยาว 20 เมตร กว้าง  4  เมตร  ลึก  2.50
  เมตร

1  แห่ง 595922 E  
1787937 N  
ระวาง  4941II

ต้าบลเทพนิมิต
อ้าเภอบึงสามัคคี

จังหวัดกา้แพงเพชร

500,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อมหิน
เรียงด้านท้ายป้องกนัการกดัเซาะ

500,000

3 ทรบ.ปากคลอง  โครงการวังไทร   คันคลองหลัง  ทรบ.ปากคลองถูกน ้ากดัเซาะ
ดินยุบตัวกว้าง  1  เมตร  ยาว  1  เมตร  ลึก 
 1  เมตร

1  แห่ง 565616 E 
1790857 N   
ระวาง 4941III

ต้าบลวังไทร
อ้าเภอคลองขลุง

จังหวัดกา้แพงเพชร

300,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อมหิน
เรียงด้านท้ายป้องกนัการกดัเซาะ

300,000

4 ท่อปากเหมือง โครงการวังไทร กม.3+200  ท่อปากเหมือง กม.3+200 ทรบ.ทรุด ท่อ
หลุดน ้ากดัเซาะกว้าง  2  เมตร ยาว  3  เมตร 
 ลึก  1.5  เมตร

1  แห่ง 567325 E   
1791003 N  
ระวาง 4941III

 ต้าบลวังไทร
อ้าเภอคลองขลุง

จังหวัดกา้แพงเพชร

300,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อมหิน
เรียงด้านท้ายป้องกนัการกดัเซาะ

300,000

5 ถนนคันคลอง MC โครงการวังไทร  ฝ่ังขวา กม.4+900   ถนนคันคลองฝ่ังขวา กม.4+900 น ้ากดัเซาะ
ท่อส่งน ้าหน้าท่อและท้ายท่อขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 2.5 เมตร

1  แห่ง 568165 E   
1791837 N   
ระวาง 4941III

 ต้าบลวังไทร       
อ้าเภอคลองขลุง    
จังหวัดกา้แพงเพชร

300,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออก  
วางท่อและจัดหาดินมาถมคันคลองบดอัด
พร้อมซ่อมหินเรียงด้านท้ายป้องกนัการกดัเซาะ

300,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

6 ถนนคันคลอง MC โครงการวังไทร  ฝ่ังขวา  กม.5+100  ถนนคันคลองฝ่ังขวา  กม.5+100 คันคลอง
น ้ากดัเซาะกว้าง 1  เมตร  ยาว 1.เมตร  ลึก 1 
 เมตร

1  แห่ง 568689 E   
1792126 N   
ระวาง 4941III

 ต้าบลวังไทร
อ้าเภอคลองขลุง

จังหวัดกา้แพงเพชร

90,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อมหิน
เรียงด้านท้ายป้องกนัการกดัเซาะ

90,000

7 ถนนคันคลอง MC โครงการวังไทร  ฝ่ังขวา  กม.5+300   ถนนคันคลองฝ่ังขวา  กม.5+300 คันคลอง
น ้ากดัเซาะกว้าง  2  เมตร  ยาว 3 เมตร  ลึก 
 1.5 เมตร

1  แห่ง 568929 E  
1792139 N   
ระวาง 4941III

 ต้าบลวังไทร
อ้าเภอคลองขลุง

จังหวัดกา้แพงเพชร

100,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อมหิน
เรียงด้านท้ายป้องกนัการกดัเซาะ

100,000

8 ซ่อมแซมอาคารรับน ้าป่า  คลองกระดาน  กม.3+000 อาคารรับน ้าเดิม  รับน ้าไม่ทันในช่วงอุทกภัย  
จึงถูกน ้ากดัเซาะเสียหาย 2 จุด กว้าง 8 เมตร 
ยาว 4 เมตร  ลึก 4 เมตร

1 แห่ง 586216 E   
1760290 N  
ระวาง 4940I

ต้าบลบ่อถ ้า
อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกา้แพงเพชร

1,600,000 รื อคันดินที่ช้ารุด วางท่อระบายน ้าเสริม  
พร้อมถมดินบดอัดคันคลองใหม่

1,600,000

9 คันคลองคลองแม่ระกา คันถูกน ้ากดัเซาะขาด 1  แห่ง 545016 E   
1841921 N  
ระวาง 4842 II

ต้าบลท่าไม้
อ้าเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกา้แพงเพชร

1,804,000 บูรณะซ่อมแซม 1,804,000

10 ท่อระบายน ้า กม.11+380 คลองส่งน ้าสาย 2R-MC โครงการวัง
บัว

หินเรียงและคันคลองด้านท้ายช้ารุด 1 แห่ง 578194E    
1817672N

ม.3 บ.จิกคันซ้อน
ต้าบลหนองทอง
อ้าเภอไทรงาม

จังหวัดกา้แพงเพชร

900,000 ซ่อมแซมหินเรียงและคันคลอง 900,000

11 คันคลองส่งน ้าสายใหญ่  กม.73+861 โครงการวังบัว คันคลองช้ารุด น ้ากดัเซาะ 1 แห่ง 605505E    
1806877N

ม.11 บ.ทุ่งว่าน
ต้าบลหนองแม่แตง

อ้าเภอไทรงาม
จังหวัดกา้แพงเพชร

900,000 ถมดินลงลูกรังพร้อมเรียงหิน 900,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

12 คันคลองส่งน ้าสายใหญ่ กม.33+975 โครงการวังบัว คันคลองช้ารุด ถูกน ้ากดัเซาะเข้าพื นท่ี
การเกษตรของเกษตรกรเสียหาย

1 แห่ง 584868E    
1818843N

ม.4 บ.หัวยาง       ต้าบล
หนองคล้า    อ้าเภอไทร

งาม     จังหวัด
กา้แพงเพชร

600,000 ถมดินคันคลอง 600,000

13 คลองส่งน ้าสายใหญ่ กม.16+690 โครงการวังบัว ซ่อมแซมหินเรียงหน้าอาคารบังคับน ้า 1 แห่ง 570669E   
1821974N

ม.1 บ.ทุ่งโพธ์ิทะเล
อ้าเภอเมือง

จังหวัดกา้แพงเพชร

800,000 ซ่อมแซมตล่ิงคันคลอง 800,000

14 คันคลองส่งน ้าสายใหญ่ กม.34+125 โครงการวังบัว คันคลองช้ารุด ถูกน ้ากดัเซาะเข้าพื นท่ี
การเกษตรของเกษตรกรเสียหาย

1 แห่ง 584999E    
1818760N

ม.4 บ.หัวยาง
ต้าบลหนองคล้า
อ้าเภอทรงาม

จังหวัดกา้แพงเพชร

800,000 ถมดินคันคลอง 800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 5 980,000 980,000
โครงการชลประทานสกลนคร 980,000 980,000

1 ทางระบายน ้าล้นอ่างเกบ็น ้าห้วยทราย กระแสน ้าได้ไหลล้นจนกดัเซาะอาคารระบาย
น ้าล้นจนได้รับความเสียหาย

1 แห่ง E 427149
N 1875518
ระวาง 5842 I

ต้าบลเหล่าโพนค้อ
อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ

จังหวัดสกลนคร

380,000  - ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้น ที่เสียหาย  
ประกอบด้วย ดินถมบดอัดแน่น และงานหิน
เรียง

380,000

2 ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองส่งน ้าห้วยปลาหาง สายRMC  และ
1 R-RMC

ไม่สามารถระบายน ้าท่ีเอ่อท่วมได้สะดวกท้า
ให้พื นท่ีนาข้าวของราษฎรได้รับความเสียหาย

7 แห่ง ต้าบลม่วงไข่
อ้าเภอพังโคน

จังหวัดสกลนคร

350,000 ด้าเนินการซ่อมแซมท่อลอดถนนที่ได้รับความ
เสียหาย

350,000

3 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นอ่างเกบ็น ้าห้วยนากา้นเหลือง หินเรียงด้านท้ายอาคาร ถูกกระแสน ้ากดัเซาะ
จนหินเรียงด้านท้ายพังทลายได้รับความ
เสียหาย

1 แห่ง 1985800 N
347400 E
5744 IV

ต้าบลดงเหนือ
อ้าเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร

250,000 ด้าเนินการซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคาร
ระบายน ้าที่พังทลายได้รับความเสียหาย

250,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 6 49,530,000 37,070,000
โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาพัฒนาลุ่มน ้าชีตอนบน 15,800,000 3,640,000

1 ซ่อมแซมคันดินห้วยส้มป่อยพร้อมอาคารประกอบ คันคลองดินและผิวจราจรช้ารุดเสียหาย ยาว 
1,000 เมตรและอาคารท่อลอดพังช้ารุด
เสียหาย ไม่สามารถระบายน ้าและใช้คันดิน
ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้

1 แห่ง Lat 15.6883 
Long 101.8312

ต้าบลส้มป่อย 
อ้าเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ

2,000,000  -เปิดหน้าดินส่วนที่เสียหายแล้วบดอัดดินให้
กลับสภาพเดิมพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นที่
เสียหายความยาว 1,000 เมตร  และเสริม
คอนกรีตดาด

400,000

2 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าห้วยส้มป่อย คันคลองดินและผิวจราจรช้ารุดเสียหาย ยาว 
1,000 เมตร  ลาดslopeท่ีเป็นหินเรียงและ
หินกอ่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถใช้
คันดินล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้

1 แห่ง Lat 15.6783 
Long 101.8286

ต้าบลส้มป่อย 
อ้าเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ

1,500,000  -เปิดหน้าดินส่วนที่เสียหายแล้วบดอัดดินให้
กลับสภาพเดิมพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นที่
เสียหายความยาว 1,000 เมตร  และเสริม
คอนกรีตดาด

500,000

3 ซ่อมแซมคันคลองระบบส่งน ้าฝายปากจาบพร้อมอาคารประกอบ คันคลองส่งน ้าและผิวจราจรช้ารุดเสียหาย ยาว
 6,000 เมตร อาคารอัดน ้ากลางคลองช้ารุด   
คอนกรีตดาดคลองช้ารุด ถูกอุทกภัยกดัเซาะ
พังเสียหายไม่สามารถส่งน ้าให้พื นท่ีการเกษตร
ได้

1 แห่ง 1704300N
787200E

ระวาง 5339IV

ต้าบลบ้านเพชร 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

3,000,000  - ซ่อมแซมคันคลอง และลงลูกรังบนผิวคัน
คลองตลอดสาย ความยาว 6,000 เมตร
 - ซ่อมแซมอาคารอัดน ้ากลางคลองให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ
 - ขุดลอกตะกอนดินแล้วซ่อมคอนกรีตดาด
คลอง

650,000

4 ซ่อมแซมคันดินฝายประดาหัก คันดินล้าคันฉูท่ีใช้ส่งน ้าบริเวณด้านหน้า-หลัง
ฝายประดาหัก ถูกน ้ากดัเซาะท้าให้คันดินขาด
หลายช่วงและผิวจราจรช้ารุดเสียหาย ยาว 
4,000 เมตร เสียหายไม่สามารถส่งน ้าให้พื นท่ี
การเกษตรได้

1 แห่ง 1707200N
781300E

ระวาง 5339IV

ต้าบลโคกเพชรพัฒนา
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

2,000,000  -เปิดหน้าดินส่วนที่เสียหายแล้วบดอัดดินให้
กลับสภาพเดิม ความยาว 1.0 กม.
 - ลงลูกรังบดอัดแน่นตลอดช่วงที่เสียหาย
ความยาว 4,000 เมตร

460,000

5 ซ่อมแซมคันดินฝายเกา่ล้าคันฉู คันดินหูฝายเกา่ล้าคันฉู ถูกน ้ากดัเซาะช้ารุด
เสียหาย หากไม่ซ่อมแซมอาจท้าให้ตัวฝายพัง
เสียหายได้

1 แห่ง 1711000N
795300E

ระวาง 5339 I

ต้าบลโคกเพชรพัฒนา
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

500,000 ถมดินบดอัดแน่นบริเวณหูฝายทั งสองข้าง 233,000

6 ซ่อมแซมคันดินฝายดอนหม้อแกง คันดินล้าคันฉูท่ีใช้ส่งน ้าบริเวณด้านหน้า-หลัง
ฝายประดาหัก ถูกน ้ากดัเซาะท้าให้คันดินขาด
หลายช่วงและผิวจราจรช้ารุดเสียหาย ยาว 
4,000 เมตร เสียหายไม่สามารถส่งน ้าให้พื นท่ี
การเกษตรได้

1 แห่ง 1709200N
784500E

ระวาง 5339IV

ต้าบลบ้านเพชร 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

2,800,000  -เปิดหน้าดินส่วนที่เสียหายแล้วบดอัดดินให้
กลับสภาพเดิม ความยาว 1.0 กม.
 - ลงลูกรังบดอัดแน่นตลอดช่วงที่เสียหาย
ความยาว 4,000 เมตร

450,000

12/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายยางกะฮาด  ถูกน ้ากดัเซาะเสียหายเป็นช่วงๆ ความยาว
รวมประมาณ 3 กม.

1 แห่ง 173047N,183383
E 5440 III

ต้าบลกะฮาด
อ้าเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ

1,500,000  -เปิดหน้าดินส่วนที่เสียหายแล้วบดอัดดินให้
กลับสภาพเดิม ความยาว 0.75 กม.
 - ลงลูกรังบดอัดแน่นตลอดช่วงที่เสียหาย
ความยาว 4,000 เมตร

322,000

8 ซ่อมแซมคันกั นน ้าฝ่ังซ้ายฝายยางกะฮาด ถูกน ้ากดัเซาะเสียหายเป็นช่วงๆ ความยาว
รวมประมาณ 2 กม.

1 สาย 173194N,182392
E 5440 III

ต้าบลบ้านค่าย
อ้าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

1,000,000  -เปิดหน้าดินส่วนที่เสียหายแล้วบดอัดดินให้
กลับสภาพเดิม ความยาว 0.5 กม.
 - ลงลูกรังบดอัดแน่นตลอดช่วงที่เสียหาย
ความยาว 4,000 เมตร

286,000

9 ซ่อมแซมท้านบดินปิดกั นล้าน ้าเดิมฝายยางแกง้สนามนาง น ้าล้นกดัเซาะท้านบดินเสียหาย 1 สาย 1747700N,86015
0E 5440 I

ต้าบลโนนสะอาด
อ้าเภอคอนสวรรค์

จังหวัดชัยภูมิ

1,500,000  -เปิดหน้าดินส่วนที่เสียหายแล้วบดอัดดินให้
กลับสภาพเดิม ความยาว 1.0 กม.
 - ลงลูกรังบดอัดแน่นตลอดช่วงที่เสียหาย
ความยาว 4,000 เมตร

339,000

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาพัฒนาลุ่มน ้าพรม-เชิญ 13,720,000 13,720,000
1 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นคลองส่งน ้าสาย 1R-LMC กม.

12+300
น ้าจากล้าน ้าเชิญไหลเอ่อล้นข้ามคันคลองกดั
เซาะอาคารระบายน ้าล้นในคลองส่งน ้า 
1R-LMC เสียหาย

1 แห่ง 1826000N 
192312E

ระวาง 5442 III

ต้าบลชุมแพ อ้าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน่

300,000 รื อย้ายอาคารเดิมที่เสียหาย ถมดินบดอัด
แน่นและท้าการกอ่สร้างใหม่

300,000

2 หินเรียงอาคารระบายน ้าล้นท้าย ปตร.น ้าเชิญ น ้าเอ่อไหลล้นทางระบายน ้าล้นปริมาณมาก 
กดัเซาะหินเรียงพนัง ปตร.น ้าเชิญด้านท้าย

1 แห่ง 1830430N 
183187E

ระวาง 5442 III

ต้าบลดงกลาง อ้าเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

450,000 รื อเกบ็หินเรียงเดิมที่ได้รับความเสียหาย ถม
ดินบดอัดแน่นคันดินให้ได้ตามรูปแบบ ลงหิน
กรวดทรายรองพื นแล้วท้าการเรียงหินใหม่

450,000

3 ซ่อมแซมหินเรียงอาคารทดน ้าเข้าคลอง RMC กม.2+100 น ้าเอ่อไหลล้นทางระบายน ้าล้นปริมาณมาก 
กดัเซาะหินเรียงพนัง ปตร.น ้าเชิญด้านท้าย

1 แห่ง 1830457N 
182867E

ระวาง 5442 III

ต้าบลดงกลาง อ้าเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

400,000 รื อเกบ็หินเรียงเดิมที่ได้รับความเสียหาย ถม
ดินบดอัดแน่นคันดินให้ได้ตามรูปแบบ ลงหิน
กรวดทรายรองพื นแล้วท้าการเรียงหินใหม่

400,000

13/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมพนังกั นน ้าฝ่ังขวาล้าน ้าพรม บ้านหนองบัวพรม คันป้องกนัตล่ิงล้าน ้าพรมฝ่ังขวาพื นท่ีบ้าน
หนองบัวพรมถูกกระแสน ้ากดัเซาะพังทลาย 
เป็นช่วงๆ ความยาวรวม ประมาณ 400 เมตร

1 สาย 1815727N 
196345E

ระวาง 5441 IV

ต้าบลหนองคอนไทย  
อ้าเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ

450,000 ถมบดอัดแน่นคันดินเป็นช่วงๆ ให้อยู่ในสภาพ
เดิม ความยาวรวมประมาณ400 เมตร

450,000

5 ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่าคลองสาย RMC จ้านวน 3 แห่ง  
โครงการฯ น ้าพรม

ท่อรับน ้าป่าถูกน ้าท่วมกดัเซาะเกดิการทรุดตัว
พังเสียหาย

3 แห่ง 1800300N
817800E

ระวาง 5341 I

     ต้าบลสระโพนทอง    
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

750,000 ท้าการขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่,
ด้าเนินการเปล่ียนท่อที่พังเสียหายใหม่, เท
คอนกรีตดาดคลองและอุดรอยต่อท่อใหม่

750,000

6 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้น  โครงการฯน ้าพรม น ้าเอ่อไหลล้นอาคารระบายน ้าล้นปริมาณมาก
 จนเกดิการกดัเซาะหินเรียง ด้านท้าย

1 แห่ง 1807200N
805400E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลโนนทอง      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

1,200,000 ขุดรื อย้ายหินทิ งและรองพื นใหม่, เรียงหิน
กลับและเติมหินใหม่ป้องกนัการกดัเซาะ
ด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น

1,200,000

7 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสาย 2R - LMC ทั งสองฝ่ัง กม.1+360 -
 2+700   โครงการฯน ้าพรม

คันคลองส่งน ้าถูกน ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลอง
เกดิการกดัเซาะและทรุดตัวพังเสียหาย

1 สาย 1804000N
811200E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลกดุเลาะ       
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

1,500,000 ขุดเปิดหน้าดินเดิมออกไม่น้อยกว่า 0.30 ม.
,ถมดินบดอัดแน่น 95 % S.P.C.T. ลงดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 95 % M.P.C.T.

1,500,000

8 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสาย 6L - RMC ทั งสองฝ่ัง  กม.1+050 -
 2+180   โครงการฯน ้าพรม

คันคลองส่งน ้าถูกน ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลอง
เกดิการกดัเซาะและทรุดตัวพังเสียหาย

1 สาย 1798500N 
812500 Eระวาง 

5341 II

       ต้าบลบ้านบัว       
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

1,000,000 ขุดเปิดหน้าดินเดิมออกไม่น้อยกว่า 0.30 ม.
,ถมดินบดอัดแน่น 95 % S.P.C.T. ลงดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 95 % M.P.C.T.

1,000,000

9 ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง  จ้านวน 4 แห่ง  โครงการฯ น ้าพรม เคร่ืองกว้านบานระบายและTransition ถูก
น ้าท่วมกดัเซาะเกดิการทรุดตัวพังเสียหาย

4 แห่ง 1809700N
816600E

ระวาง 5341 I

 ต้าบลบ้านยาง,บ้านเป้า  
  อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

350,000 ท้าการขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่,
ด้าเนินการเปล่ียนท่อที่พังเสียหายใหม่,เท
คอนกรีตดาดคลองและอุดรอยต่อท่อใหม่
,เปล่ียนและซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองกว้าน
บานระบาย

350,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

10 ซ่อมแซมทางล้าเลียงใหญ่ (F5) โครงการฯ น ้าพรม ทางล้าเลียงใหญ่ถูกน ้าท่วมล้นทางล้าเลียงบน
คันคลองเกดิการกดัเซาะและทรุดตัวพังเสียหาย

1 สาย 1806600N 
805200 Eระวาง 

5341 I

       ต้าบลบ้านยาง      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

850,000 ขุดเปิดหน้าดินเดิมออกไม่น้อยกว่า 0.30 ม.
,ถมดินบดอัดแน่น 95 % S.P.C.T., ลงดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 95 % M.P.C.T. ระยะทาง 
5.500 กม.

850,000

11 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย LMC กม.4+500 - 4+760  
โครงการฯน ้าพรม

คอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหายเน่ืองจากถูก
น ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลองจนเกดิการกดัเซาะ
พังเสียหาย

1 สาย 1805900N 
808200 Eระวาง 

5341 I

       ต้าบลโนนทอง      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

800,000 ทุบรื อย้ายคอนกรีดดาดคลองเดิมออก,ท้าการ
ขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่  พร้อมเท
คอนกรีตดาดคลอง

800,000

12 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 6R - LMC กม.0+760 - 
0+950  โครงการฯน ้าพรม

คอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหายเน่ืองจากถูก
น ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลองจนเกดิการกดัเซาะ
พังเสียหายเป็นช่วงๆ

1 สาย 1807100N
817200E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลกดุเลาะ       
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

280,000 ทุบรื อย้ายคอนกรีดดาดคลองเดิมออก,ท้าการ
ขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่  พร้อมเท
คอนกรีตดาดคลอง

280,000

13 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสาย 1R - LMC ทั งสองฝ่ัง กม.0+000 -
 0+470   โครงการฯน ้าพรม

คันคลองส่งน ้าถูกน ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลอง
เกดิการกดัเซาะและทรุดตัวพังเสียหาย

1 สาย 1805000N
809300E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลโนนทอง      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

1,000,000 ขุดเปิดหน้าดินเดิมออกไม่น้อยกว่า 0.30 ม.
,ถมดินบดอัดแน่น 95 % S.P.C.T., ลงดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 95 % M.P.C.T.

1,000,000

14 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย LMC กม.1+651 - 
1+798 โครงการฯน ้าพรม

คอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหายเน่ืองจากถูก
น ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลองจนเกดิการกดัเซาะ
พังเสียหาย

1 สาย 1806200N
806700E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลโนนทอง      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

650,000 ทุบรื อย้ายคอนกรีดดาดคลองเดิมออก,ท้าการ
ขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่  พร้อมเท
คอนกรีตดาดคลอง

650,000

15 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสาย LMC กม.10+680 - 
10+895 โครงการฯน ้าพรม

คอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหายเน่ืองจากถูก
น ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลองจนเกดิการกดัเซาะ
พังเสียหาย

1 สาย 1805600N
811800E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลโนนทอง      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

950,000 ทุบรื อย้ายคอนกรีดดาดคลองเดิมออก,ท้าการ
ขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่  พร้อมเท
คอนกรีตดาดคลอง

950,000

15/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

16 ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาจ้านวน 5 แห่ง โครงการฯน ้าพรม ท่อส่งน ้าเข้าถูกน ้าท่วมเกดิการกดัเซาะและ
ทรุดตัวท้าให้ท่อและบานระบายพังเสียหาย

5 แห่ง 1801800N
810300

Eระวาง 5341 I

ต้าบลกดุเลาะ,สระโพน
ทอง,บ้านยาง,บ้านบัว     
  อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

385,000 ท้าการขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่,
ด้าเนินการเปล่ียนท่อและบานระบายที่พัง
เสียหายใหม่,เทคอนกรีตดาดคลองและอุด
รอยต่อท่อใหม่

385,000

17 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย LMC กม.14+500 - 14+590 
 โครงการฯน ้าพรม

คอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหายเน่ืองจากถูก
น ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลองจนเกดิการกดัเซาะ
พังเสียหาย

1 สาย 1804100N
815300E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลกดุเลาะ       
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

650,000 ทุบรื อย้ายคอนกรีดดาดคลองเดิมออก,ท้าการ
ขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่  พร้อมเท
คอนกรีตดาดคลอง

650,000

18 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย LMC กม.21+600 - 21+680 
 โครงการฯน ้าพรม

คอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหายเน่ืองจากถูก
น ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลองจนเกดิการกดัเซาะ
พังเสียหาย

1 สาย 1808800N
817300E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลบ้านเป้า      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

350,000 ทุบรื อย้ายคอนกรีดดาดคลองเดิมออก,ท้าการ
ขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่  พร้อมเท
คอนกรีตดาดคลอง

350,000

19 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย LMC กม.23+599 - 23+679 
 โครงการฯน ้าพรม

คอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหายเน่ืองจากถูก
น ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลองจนเกดิการกดัเซาะ
พังเสียหาย

1 สาย 1809800N
816700E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลบ้านเป้า      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

455,000 ทุบรื อย้ายคอนกรีดดาดคลองเดิมออก,ท้าการ
ขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่  พร้อมเท
คอนกรีตดาดคลอง

455,000

20 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย LMC กม.27+000 - 27+090 
 โครงการฯน ้าพรม

คอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหายเน่ืองจากถูก
น ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลองจนเกดิการกดัเซาะ
พังเสียหาย

1 สาย 1812600N
816800E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลบ้านเป้า      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

400,000 ทุบรื อย้ายคอนกรีดดาดคลองเดิมออก,ท้าการ
ขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่  พร้อมเท
คอนกรีตดาดคลอง

400,000

21 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย RMC  กม.8+000 - 8+202  
โครงการฯน ้าพรม

คอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหายเน่ืองจากถูก
น ้าไหลบ่าท่วมล้นคันคลองจนเกดิการกดัเซาะ
พังเสียหาย

1 สาย 1801600N
809900E

ระวาง 5341 I

       ต้าบลบ้านยาง      
 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

550,000 ทุบรื อย้ายคอนกรีดดาดคลองเดิมออก,ท้าการ
ขุดเปิดหน้าดินและบดอัดแน่นใหม่  พร้อมเท
คอนกรีตดาดคลอง

550,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการชลประทานรอ้ยเอ็ด 1,400,000 1,400,000
1 ซ่อมแซมคันพนังกั นน ้าชีและ ปตร.ห้วยดางเดียว คันพนังกั นน ้าชี และปตร.ห้วยดางเดียวได้รับ

ความเสียหาย จากอุทกภัย
1 แห่ง 1763964 N

0381966 E
ระวาง 5740 I

ต้าบลเทอดไทย
อ้าเภอทุ่งเขาหลวง

จังหวัดร้อยเอ็ด

1,400,000 ซ่อมแซมคันพนังกั นน ้าชีและ ปตร.ห้วยดาง
เดียว คืนสู่สภาพเดิมตามแบบกอ่สร้าง

1,400,000

โครงการชลประทานชัยภูมิ 8,900,000 8,600,000
1 ซ่อมแซมคลองส่งนน ้าRMC อ่างเกบ็น ้าห้วยส้มป่อย เน่ืองจากเกดิฝนตกหนักต่อเน่ือง ท้าให้ในเขต

ต้าบลหนองบัวบานได้รับผลกระทบจาก
กระแสน ้าไหลบ่ากดัเซาคันคลองและคลองส่ง
น ้า ท้าให้คันคลองและคลองส่งน ้าเสียหาย 
ความยาวประมาณ 50 เมตร

1 สาย 1734253 N
797187 E

ระวาง 5340 II

ต้าบลหนองบัวบาน
อ้าเภอจัสตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ

900,000  - ซ่อมแซมคันคลองยาว 150 เมตร ให้คืนสู่
สภาพเดิม
 - ซ่อมแซมคอนกรีตดาดยาว 150 เมตร ให้
คืนสู่สภาพเดิม
 - ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางยาว 150 เมตรให้
คืนสู่สภาพเดิม

900,000

2 ซ่อมแซมหินทิ งทางระบายน ้าฉุกเฉินอ่างฯห้วยส้มป่อย เน่ืองจากเกดิฝนตกหนักต่อเน่ือง ท้าให้ในเขต
ต้าบลท่ากบูได้รับผลกระทบจากกระแสน ้า
ไหลบ่า มีปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเกบ็น ้าห้วย
ส้มป่อยเกนิระดับเกบ็กกั น ้าจึงไหลล้นอาคาร
ระบายน ้าล้นฉุกเฉิน กระแสน ้าได้กดัเซาะหิน
ทิ งด้านท้ายทางระบายน ้าล้นฉุกเฉิน กอ่ให้เกดิ
ความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1 แห่ง   1728961 N
790186 E

ระวาง 5340 III

ต้าบลท่ากบู
อ้าเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ

500,000 ด้าเนินการซ่อมแซมหินทิ งด้านท้าย  ทาง
ระบายน ้าฉุกเฉินยาว 136 เมตร  ให้คืนสู่
สภาพเดิม

500,000

3 ซ่อมแซมหินทิ งด้านท้ายประตูระบายน ้าอ่างฯห้วยส้มป่อย เน่ืองจากเกดิฝนตกหนักต่อเน่ือง ท้าให้ในเขต
ต้าบลท่ากบูได้รับผลกระทบจากกระแสน ้า
ไหลบ่า มีปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเกบ็น ้าห้วย
ส้มป่อยเกนิระดับเกบ็กกั จึงจ้าเป็นต้องเปิด
ประตูระบายน ้า เพือ่ช่วยการระบายน ้าออก
จากอ่างเกบ็น ้า ท้าให้เกดิกระแสน ้าไหลบ่ากดั
เซาะหินเรียงด้านท้ายประตูระบายน ้า 
กอ่ให้เกดิความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

1 แห่ง   1729070 N
790772 E

ระวาง 5340 III

ต้าบลท่ากบู
อ้าเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ

800,000 ด้าเนินการซ่อมแซมหิ นเรียงด้านท้ายประตู
ระบายน ้ายาว 30 เมตรให้คืนสู่สภาพเดิม

800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้น(SPILLWAY) อ่างเกบ็น ้าบ้านโนน
ศรีสง่า (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) โครงการชลประทานชัยภูมิ

พื นราง CHUTE-กา้แพงข้างและหินเรียงด้าน
ท้ายอาคารถูกน ้ากดัเซาะเป็นโพรงลึกจนถึงตัว
ท้านบดิน

1 แห่ง  1795500 N
768900 E

ระวาง 5341 III

ต้าบลนางแดด
อ้าเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ

3,500,000 บูรณะซ่อมแซมท้านบดินพื นและกา้แพงข้าง
ราง CHUTE คีย์คสล.และหินเรียงด้านท้าย
อาคารสะพานน ้าล้นให้สามารถใช้งานได้ดี

3,200,000

5 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้น(SPILLWAY) อ่างเกบ็น ้าบ้านโนน
เหม่า (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) โครงการชลประทานชัยภูมิ

พื นราง CHUTE-กา้แพงข้างและคีย์ คสล. 
รวมทั งหินเรียงด้านท้ายอาคารถูกน ้ากดัเซาะ
จนไม่สามารถใช้งานได้

1 แห่ง 1792300 N
79400 E

ระวาง 5341 III

ต้าบลนางแดด
อ้าเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ

3,200,000 บูรณะซ่อมแซมพื นคอนกรีตเสริมเหล็กและ
กา้แพงข้างคีย์คสล.และหินเรียงด้านท้าย
อาคารระบายน ้าล้น (SPILLWAY)

3,200,000

โครงการชลประทานขอนแก่น 9,710,000 9,710,000
1 ซ่อมแซมท้านบดิน อ่างเกบ็น ้าหนองกองแกว้ น ้าไหลล้นข้ามท้านบดิน ท้าให้ท้านบดินถูกกดั

เซาเสียหาย ดังนี  กม.9+575 - กม.9+725 
ยาว 0.150 กม.(บ้านท่าข่อย) กม.2+720 - 
กม.3+020 ยาว 0.300 กม.(บ้านกดุหล่ม)

2 แห่ง 241736 E     
171967 N       
ระวาง 5541-III

ต้าบลศรีบุญเรือง อ้าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแกน่ 

ต้าบลชนบท อ้าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแกน่

1,400,000 ซ่อมแซมคันกั นน ้า พร้อมทั งหินเรียงด้าน
ท้านบดินในจุดที่ช้ารถดเสียหาย

1,400,000

18/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

2 ซ่อมแซมผิวจราจรหลังท้านบดินอ่างเกบ็น ้าหนองกองแกว้ น ้าล้นข้ามไหล่ผ่านผิวจราจรท้าให้เสียหาย  3 
ฃ่วงดังนี  กม. 0+000 - กม.0+300 ความยาว
รวม 0.300 กม. (ทางเข้าบ้านดอนดู่)  กม. 
1+100 - กม.1+250 ความยาวรวม 0.150 
กม. (บ้านดอนดู่)  กม. 2+420 - กม.3+020 
ความยาวรวม 0.600 กม.  (บ้านกดุหล่ม)

1 แห่ง 243871 E     
1783522 N       
ระวาง 5541-III

ต้าบลศรีบุญเรือง อ้าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแกน่ 

ต้าบลชนบท อ้าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแกน่

3,500,000 ซ่อมแซมผิวจราจร โดยขุดลอกหน้าผิวจราจร
เดิมที่ช้ารุดและบดอัดท้าผิวจราจรใหม่

3,500,000

3 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้า กม.5+787 อ่างเกบ็น ้าแกง่ละว้า น ้าไหลกดัเซาะอาคารด้านท้ายน ้า ท้าให้อาคาร
เกดิทรุดตัวลง ไม่สามารถใช้งานควบคุม
จัดการน ้าได้

1 แห่ง 250380 E     
1783748 N       
ระวาง 5541-III

ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน่

3,000,000 ซ่อมแซมอาคารให้กลับสู่สภาพใช้งานได้
ตามเดิม

3,000,000

4 ซ่อมแซมอ่างเกบ็น ้าหนองผือ (โครงการพระราช้าริ) หินเรียงและคันดินด้านท้ายอาคารระบายน ้า
ล้นถูกน ้าท่วมพัดกดัเซาะ และฐานเคร่ือง
กว้านบานประตูน ้า ถูกน ้าท่วมพัดคอนกรีต
ช้ารุดเสียหาย

1 แห่ง 201800 E     
1873150 N       

ระวาง 5442-I

ต้าบลโนนอุดม องชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน่

210,000 ซ่อมแซมหินเรียงและคันดินด้านท้านอาคาร
ระบายน ้าล้นและซ่อมแซมฐานยึดเคร่ือง
กว้านบานประตูระบายน ้า

210,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

5 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคาร กม.8+750 อ่างเกบ็น ้าหนองกอง
แกว้

หินเรียงและคันดินได้รับความเสียหายมาก 
เน่ืองจากการกดัเซาะของน ้าท่ีไหลเอ่อล้นจาก
แม่น ้าชี ซ่ึงหากไม่ได้รับการซ่อมแซมอาจท้า
ให้อาคารรับน ้าเสียหายไม่สามารถควบคุม
จัดการน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 แห่ง 250095 E     
1787783 N       
ระวาง 5541-III

ต้าบลชนบท อ้าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแกน่

300,000 ซ่อมแซมคันกั นน ้า พร้อมทั งหินเรียงด้านท้าย
อาคารในจุดที่ช้ารุดเสียหาย

300,000

6 ซ่อมแซม อาคาระบายน ้าล้นฉุกเฉิน อ่างฯแกง่ละว้า อาคารระบายน ้าล้น กม.4+800 ในส่วนของ 
Slope Protection หินเรียงยาแนวด้านหน้า 
อาคารพังช้ารุดเสียหายมากเน่ืองจากน ้า
ปริมาณมากไหลผ่านกดัเซาะอาคาร

1 แห่ง 250094 E     
1787777 N       
ระวาง 5541-III

 ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน่

400,000 ซ่อมแซมหินเรียง Slope Protection .ให้
กลับคืนสภาพเดิม

400,000

7 ซ่อมแซมท้านบดิน บึงกดุเค้า น ้าไหลล้นข้ามท้านบดินท้าให้ผิวจราจรและ
ท้านบดินถูกกดัเซาะเสียหายไม่สามารถสัญจร
ไปมาได้ในบางช่วง  กม.5+000 ถึง กม.7+500

1 แห่ง 237329 E     
1783589 N       
ระวาง 5541-III

ต้าบลกดุเค้า อ้าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน่

600,000 ซ่อมแซมท้านบดินและผิวจราจรลูกรังบดอัด
แน่น ช่วง กม.5+000 ถึง กม.7+500

600,000

8 ซ่อมแซมท้านบดิน อ่างเกบ็น ้าแกง่น ้าต้อน น ้าไหลล้นข้ามคันดิน ท้าให้คันดินถูกกดัเซาะ
เสียหาย ยาว 30 เมตร

1 แห่ง 02628  E     
18115  N       
ระวาง 5541-I

บ้านกดุกว้าง ต้าบลเมือง
เกา่ อ้าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน่

300,000 ซ่อมแซมคันดินในจุดที่ช้ารุดเสียหาย 300,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 7 53,807,000 53,281,400
โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาพัฒนาลุ่มน ้าชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง 557,000 557,000

1 ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาและคอนกรีตดดาดคลอง สาย 4R-3MC
 กม.1+680 - กม.1+ 730 สถานีสูบน ้าท่ี 4

น ้ากดัเซาะคันคลองเป็นรูโพรง ท้าให้ท่อส่งน ้า
และแผ่นคอนกรีตดาดเกดิช้ารุดแตกร้าว
เสียหาย

1 แห่ง 1693609N 
0443463E ระวาง 

5839I

ต้าบลสหธาตุ
อ้าเภอเขื่องใน

จังหวัดอุบลราชธานี

200,000 รื อย้ายท่อส่งน ้าเข้านาและแผงคอนกรีตเดิม
ออก ถมดินบดอัดแน่นพร้อมตบแต่งคันคลอง
และซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาและดาดคลอง
ให้กลับสู่สภาพพร้อมใช้งาน

200,000

2 ซ่อมแซมท่อระบายน ้าป่าและคอนกรีตดดาดคลอง สาย 
4R-3MC กม.1+480 - กม.1+ 550 สถานีสูบน ้าท่ี 4

น ้ากดัเซาะคันคลองเป็นรูโพรง ท้าให้ท่อ
ระบายน ้าป่าและแผ่นคอนกรีตดาดเกดิช้ารุด
แตกร้าวเสียหาย

1 แห่ง 1693746N 
0443598E ระวาง 

5839I

ต้าบลสหธาตุ
อ้าเภอเขื่องใน

จังหวัดอุบลราชธานี

357,000 รื อย้ายท่อระบายน ้าป่าและแผงคอนกรีตเดิม
ออก ซ่อมแซมท่อระบายน ้าป่าพร้อมถมดิน
บดอัดแน่นและแต่งคันคลองพร้อมดาดคลอง
ให้กลับสู่สภาพพร้อมใช้งาน

357,000

โครงการชลประทานอุบลราชธานี 20,950,000 20,950,000
1 ซ่อมแซมคันดินริมตล่ิง ฝายล้าเซบก คันดินทั งสองฝ่ังถูกน ้าท่วม น ้ากดัเซาะช้ารุด

เสียหายเป็นช่วงๆ ไม่สามารถเกบ็กกัน ้าและ
ราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาได้

9 สาย 1714004 N
496262 E

ระวาง 6039 IV

ต้าบลท่าเมือง
อ้าเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี

8,000,000  - ซ่อมแซมคันดินที่ขาด 15 จุด
 - เสริมผิวลูกรังบดอัดแน่น 9 สาย

8,000,000

2 ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้า พร้อมบานระบาย ฝายล้าเซบก โครงสร้างอาคารบังคับน ้าและบานระบาช้ารุด
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ท้าให้น ้าทะลัก
เข้าท่วมพื นท่ีนาข้าวของเกษตรกรเสียหาย
จ้านวนมาก

4 แห่ง 1714942 N
499248 E

ระวาง 6039 IV

ต้าบลท่าเมือง
อ้าเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี

5,000,000  - ซ่อมแซมโครงสร้างส่วนที่เป็นบันไดทางเข้า
 4 แห่ง
 - บานระบายตามอาคารต่างๆ 42 ชุด

5,000,000

3 ซ่อมแซมหินเรียงลาดตล่ิงด้านหน้าโครงการฝายล้าโดมใหญ่ หินเรียงลาดตล่ิงด้านหน้าด้านท้ายของตัวฝาย
ถูกกระแสน ้าหลากในล้าโดมใหญ่กดัเซาะท้า
ให้ดินทรุดตัว  และหินเรียงหลุดล่อนพังทลาย
จนมีผลกระทบกบัโครงสร้างฝาย

1  แห่ง N 1682661
 E 0515373

ระวาง 6039 III

ต้าบลโพธ์ิไทร
อ้าเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชานี

450,000 ซ่อมแซมหินเรียงลาดตล่ิงด้านหน้าให้เกดิ
ความม่ันคง และมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัลาดตล่ิงให้เหมือนเดิม

450,000

4 ซ่อมเสริมหินเรียงลาดตล่ิงด้านหน้าและด้านท้ายโครงการฝาย
ยางบ้านนาเยีย

หินเรียงลาดตล่ิงด้านหน้าและด้านท้ายถูก
กระแสน ้าในล้าโดมใหญ่ท่ีท่วมสูงและไหลแรง
พัดเอาหินเรียงและดินบริเวณลาดตล่ิงพัง
เสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงหากปล่อยทิ งไว้
อาจเป็นอันตรายต่อตัวฝายยางตลอดจนลาด
ตล่ิงอาจเกดิการทรุดตัวมากขึ น

1  แห่ง N 1666802
E 0507688

ระวาง 6039 III

ต้าบลนาเยีย
อ้าเภอนาเยีย

จังหวัดอุบลราชธานี

600,000 ซ่อมแซมหินเรียงลาดตล่ิงด้านหน้าและด้าน
ท้ายแล้วเสริมหินเรียงที่หายไปให้เกดิความ
ม่ันคงและมีประสิทธิภาพในการป้องกนัลาด
ตล่ิงไม่ให้พังทลายหรือเกดิความเสียหาย
เพิม่เติม

600,000

21/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

5 ซ่อมแซมหินทิ งท้ายอาคารระบายน ้าล้นอ่างเกบ็น ้าห้วยวังแดง หินทิ งบริเวณด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้นเกดิ
การทรุดตัวพังทลายเป็นแนวยาวเน่ืองจากการ
กดัเซาะของน ้าท่ีล้นผ่านอาคารระบายน ้าล้น
เป็นจ้านวนมากในช่วงน ้าหลาก ซ่ึงหากปล่อย
ทิ งไว้จะมีผลกระทบต่อตัวอาคารระบายน ้าล้น
ได้

1  แห่ง N 1685058 E 
0521241  ระวาง 

 6039 III

ต้าบลโพธ์ิไทร
อ้าเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชานี

300,000 ซ่อมแซมหินทิ งด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น
แล้วเสริมหินทิ งที่เสียหายให้เกดิความม่ันคง
กบัตัวอาคาร

300,000

6 ซ่อมแซมคอนกรีตด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้นอ่างเกบ็น ้าห้วย
นาจะหลวย

ลาดด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้นถูกกระแสน ้า
กดัเซาะได้รับความเสียหาย เป็นรูโพรงขนาด
ใหญ่

1 แห่ง UTM
1613100 N
528500 E
 6038 II

ต้าบลนาจะหลวย
อ้าเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี

1,300,000 รื อและซ่อมแซมคอนกรีตด้านท้ายอาคาร
ระบายน ้าล้นที่เสียหายไม่ให้เกดิการร่ัวซึม
ต่อไป

1,300,000

7 ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายและประตูระบายทรายฝ่ังขวา ฝาย
ยางล้าโดมน้อย

ลาดตล่ิงด้านท้ายฝายทั ง 2 ด้านถูกกระแสน ้า
กดัเซาะได้รับความเสียหาย เป็นหลุมใหญ่
ประตูระบายทรายฝ่ังขวาหักเสียหาย

1 แห่ง UTM
1731700 N
544300 E

6038 I

ต้าบลโพนงาม
อ้าเภอบุณฑริก

จังหวัดอุบลราชธานี

1,000,000 ซ่อมแซมลาดด้านท้ายหินเรียงด้านท้ายและ
เปล่ียนประตูระบายทรายใหม่

1,000,000

8 ซ่อมแซมตล่ิงด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเกบ็น ้าห้วยจันท
บุตร

ลาดด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้นถูกกระแสน ้า
กดัเซาะได้รับความเสียหาย เป็นรูโพรงขนาด
ใหญ่จนมีผลกระทบกบัตัวอาคาร

1 แห่ง UTM
1642400 N
548900 E

6038 I

ต้าบลคอแลน
อ้าเภอบุณฑริก

จังหวัดอุบลราชธานี

400,000 ซ่อมแซมลาดด้านท้ายโดย ถมดินอัดแน่น หิน
เรียงและงานประกอบอื่นๆ

400,000

9 ซ่อมแซมคอนกรีตด้านท้ายและบานระบาย ฝายห้วยแซะ 1. ลาดคอนกรีตรวมถึงหินเรียงด้านท้ายฝาย
ช้ารุดเสียหาย
2. บานระบายและเคร่ืองยกช้ารุด

1 แห่ง UTM
1718440 N
554100 E
6140 III

ต้าบลนาโพธ์ิกลาง
อ้าเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานี

3,500,000  - ซ่อมแซมลาดคอนกรีตรวมถึงหินเรียงด้าน
ท้ายฝายช้ารุดเสียหายใหม่
 - ซ่อมแซมบานระบายและเคร่ืองยกที่ช้ารุด

3,500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

10 ซ่อมแซมหินเรียงลาดตล่ิงด้านท้ายและบานระบาย ฝายห้วยโพธ์ิ 1. หินเรียงด้านท้ายฝายช้ารุดเสียหาย
2. บานระบายและเคร่ืองยกช้ารุด

1 แห่ง UTM
1720609N
554778 E
6140 III

ต้าบลนาโพธ์ิกลาง
อ้าเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานี

400,000  - ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝาย
 - ซ่อมแซมบานระบายพร้อมเคร่ืองยก

400,000

โครงการชลประทานยโสธร 27,500,000 26,974,400
1 ซ่อมแซมฟืน้ฟูพนังแม่น ้าชีฝ่ังซ้าย คันพนังแม่น ้าชีฝ่ังซ้ายถูกน ้ากดัเซาะเสียหาย 1  สาย 48 PVC 395987

E -1754804 N
ระวาง 5840 IV

ต้าบลค้อเหนือ
อ้าเภอเมือง
จังหวัดยโสธร

2,000,000 1. ซ่อมแซมลาดด้านข้างคันพนังแม่น ้าชีฝ่ัง
ซ้าย กม.11+000 ถึง กม.17+000
2. ซ่อมแซมหลังคันพนังแม่น ้าชีฝ่ังซ้าย

2,000,000

2 ซ่อมแซมฟืน้ฟูคันพนัง สาย B กม.ท่ี2 + 500 - 8 + 500 คันพนังป้องกนัตล่ิงถูกกระแสน ้าหลากในล้าเซ
บายกดัเซาะพังทลายเสียหายความยาว 6 กม.

1 สาย 48 PVC 438055 -
1736815

ระวาง 5840 II

ต.กู่จาน
อ. ค้าเขื่อนแกว้

จ. ยโสธร

2,000,000  - ซ่อมแซมคันพนังให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม
- ซ่อมแซมฟืน้ฟูอาคารชลประทาน

2,000,000

3 ซ่อมแซมฟืน้ฟูคันพนังป้องกนัตล่ิงล้าเซบายสาย C กม.ท่ี0 + 
050 - 8 + 000

คันพนังป้องกนัตล่ิงถูกกระแสน ้าหลากในล้าเซ
บายกดัเซาะพังทลายเสียหายความยาว 7.95 
กโิลเมตร

1 สาย Lat 15.649
Long 104.434

ต้าบลนาค้า
อ้าเภอ ค้าเขื่อนแกว้

จังหวัด ยโสธร

15,000,000 - ซ่อมแซมพนังและทางล้าเลียง
- ซ่อมแซมฟืน้ฟูอาคารชลประทาน

14,474,400
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมฟืน้ฟูคันคลองส่งน ้าและคอนกรีตดาดคลอง  อ่างเกบ็
น ้าห้วยสะแบก

 - คันคลองส่งน ้าถูกน ้ากดัเซาะพังดินด้านลาด
เกดิการ Slide ตัว
 - คอนกรีตดาดคลองส่งน ้าเกดิการแตกหัก
ช้ารุดเสียหาย บางแห่งเป็นโพรง เน่ืองจาก
โดนน ้ากดัเซาะ

1 สาย 48 QVC630-844
ระวาง5941 III

ต้าบลบุ่งค้า
อ้าเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

3,500,000  - ซ่อมแซมฟืน้ฟูคันคลองส่งน ้าและคอนกรีต
ดาดคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
 1.ซ่อมแซมฟืน้ฟูคันคลองส่งน ้า โดยขุดลอก
หน้าดิน และงานดินถมอัดแน่น จาก กม.
4+000 ถึง 9+000 ความยาวรวม 5 กม. ของ
คลอง LMC
 2.ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า จาก 
กม.6+000 ถึง 17+000 เป็นช่วงๆ ของคลอง
 LMC

3,500,000

5 ซ่อมแซมฟืน้ฟูอาคารระบายน ้าล้น อ่างเกบ็น ้าห้วยแคน  - คสล.ทรุดตัว พัง พื นอาคารเป็นโพรง หิน
เรียง-หินทิ ง พัง เน่ืองจากโดนน ้ากดัเซาะ

1 แห่ง 48 QVC 430-710
ระวาง 5841 II

ต้าบลน ้าค้า
อ้าเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร

5,000,000 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นอ่างเกบ็น ้าห้วย
แคน
กจิกรรม
 1.งานรื อย้ายอาคารเดิม
 2.งานดินขุด- ดินถมอัดแน่น
 3.งาน คสล.
 4.งานหินเรียง หินทิ ง ด้านหน้าและด้านท้าย
อาคาร

5,000,000

โครงการชลประทานอ้านาจเจรญิ 4,800,000 4,800,000
1 ซ่อมแซมพนังล้าเซบายและอาคารระบายน ้า สาย A โครงการ

ฝายล้าเซบาย
 ปริมาณน ้าในล้าเซบายไหลกดัเซาะและไหล
ข้ามพนังล้าเซบาย ท้าให้พนังขาดและอาคาร
ระบายน ้าช้ารุดเสียหาย เป็นสาเหตุให้ไม่
สามารถป้องกนัปริมาณน ้าในล้าเซบายไหล
เข้าท่วมพื นท่ีเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย

10 แห่ง 1737187 N  
438213 E   ระวาง

 5840 II

อ้าเภอหัวตะพาน
จังหวัดอ้านาจเจริญ

4,800,000  1 ) ซ่อมแซม พนังล้าเซบาย สาย A           
    กม.1+000 - 1+100, กม.3+000 - 
4+000,กม.10+650 - 11+045 ,กม.12+300
 - 13+000,กม.13+600 - 13+900 , กม.
17+200 - 18+000 ,กม.18+375 - 18+405,
 กม.18+405 - 19+300   และ. กม. 
19+920 -20+000        2.) ซ่อมแซมอาคาร
ระบายน ้า กม18+375    จ้านวน 1 แห่ง

4,800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 8 321,005,800 297,109,800
โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาล้าพระเพลิง 14,000,000 14,000,000

1 ซ่อมแซมคันคลอง LMC ล้าส้าลาย กม.22+500,กม.23+250 
พร้อมอาคารประกอบ

น ้าไหลล้นออกจากล้าตะกดุไหลตัดผ่านคลอง 
LMC ล้าส้าลาย กม.22+500,23+250 
กระแสน ้า กดัเซาะพังทะลายท้าให้คลองได้รับ
ความเสียหาย

1 สาย 255295 N
294215 E

ระวาง 5338 II

ต้าบลตะคุ
อ้าเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

4,700,000 ซ่อมแซมคลองบริเวณ LMC  ล้าส้าลายกม.
22+500 ,23+250กว้าง 20 เมตร ยาว 30 
เมตร กอ่สร้าง ท่อลอดคลองท่อเหล่ียมขนาด 
1.5*1.5 จ้านวน 2 ช่อง ยาว 25 เมตร
กอ่สร้างอาคารทิ งน ้า จ้านวน 1 แห่ง

4,700,000

2 ซ่อมแซมคันคลอง 2R-LMC ล้าส้าลาย  กม. 2+930,กม.4+100
 พร้อมอาคารประกอบ

น ้าไหลล้นออกจากล้าพระเพลิงตัดผ่านคลอง 
2R-LMC ล้าส้าลาย กม. 2+930, กม.4+100 
กระแสน ้ากดัเซาะพังทะลายท้าให้คลองได้รับ
ความเสียหาย

1 แห่ง 192282 N
282195 E

ระวาง 5338 II

ต้าบลตะคุ
อ้าเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 ซ่อมแซมคันคลองบริเวณ LMC  ล้าส้าลาย
กม.2+93,4+100 กว้าง 15 เมตร ยาว 25 
เมตร กอ่สร้าง ท่อลอดคลองท่อเหล่ียมขนาด 
1.5*1.5 จ้านวน 1 ช่อง ยาว 20 เมตร

2,000,000

3 ซ่อมแซมคันคลองฝ่ังซ้ายคลอง LMC ล้าพระเพลิง กม.
53+000-60+000 เป็นช่วงๆ

น ้าหลากท่วม กดัเซาะคันดินฝ่ังซ้ายเสียหาย
เป็นช่วงๆ

1 สาย 48PSB
978-374

ระวาง 5438 III
N=1637380
E=197797

ต้าบลโชคชัย
ต้าบลท่าอ่าง
อ้าเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 ซ่อมแซมคันคลองฝ่ังซ้ายคลอง LMC ล้าพระ
เพลิง กม. 53+000 ถึง กม. 60+000เป็นช่วงๆ

2,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมประตูระบายน ้าล้าตะกดุ น ้ากดัเซาะดินถมประตูระบายน ้าพังเสียหายใช้
งานไม่มีประสิทธิภาพ

1 แห่ง 1629504 N
178753 E

ระวาง 5338II

ต้าบลเมืองปัก
อ้าเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 ซ่อมแซมด้างข้างอาคารให้ใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพดีดังเดิม

1,500,000

5 ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน ้าล้นอ่างเกบ็น ้าล้าเชียงสา น ้าไหลล้นออกจากอ่างเกบ็น ้าล้าเชียงสากดั
เซาะด้านท้ายทางระบายน ้าล้นช้ารุดเสียหาย

1 แห่ง 160480 N
818500 E

ระวาง 5337 I

ต้าบลอุดมทรัพย์
อ้าเภอวังน ้าเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

500,000 ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารทางระบายน ้าล้นให้
ใช้งานได้ดีดังเดิม

500,000

6 ขุดลอกตะกอนในคลอง LMC ล้าพระเพลิงกม.69+200-72+200 น ้าไหลหลากจากล้าพระเพลิงไหลล้นข้ามคัน
คลองบริเวณ กม.69+200 ถึง กม.72+200 
ตะกอนตกจมในคลองท้าให้คลองไม่สามารถ
ส่งน ้าได้

1 สาย 992543 N
543982 E
5438 IV

ต้าบลท่าอ่าง
อ้าเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

300,000 ขุดลอกตะกอนที่ตกจมอยู่ในคลองให้สามารถ
ส่งน ้าให้กบัเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

300,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต LMC ล้าพระเพลิง กม.
15+064-38+060

น ้าไหลหลากจากล้าพระเพลิงไหลล้นข้ามคัน
คลองบริเวณ กม.15+064 ถึง กม.38+060 
กระแสน ้ากดัเซาะพังทะลายท้าให้คันคลอง
ช้ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้

1 สาย 146264 N
263133 E
5338 II

ต้าบลตูม
อ้าเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000 ซ่อมแซมคลองให้สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพดีดังเดิม

1,000,000

8 ซ่อมแซมคลอง 4R-LMC ล้าพระเพลิง กม.0+390-3+000 น ้าไหลหลากจากล้าพระเพลิงไหลล้นข้าม
คลอง4R - LMC ล้าพระเพลิง กม.0+390 ถึง 
กม.3+000กระแสน ้ากดัเซาะพังทะลายท้าให้
คันคลองช้ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้

1 สาย 994490 N
490995 E
5438 IV

ต้าบลหนองระเวียง
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000 ซ่อมแซมคลองให้สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพดีดังเดิม

1,000,000

9 ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต LMC ล้าส้าลาย กม.
19+000-25+000

น ้าไหลล้นจากออกจากล้าส้าลายล้นทะลัก
ผ่านคลอง  LMC ล้าส้าลายกม.19+000 ถึง 
กม.25+000 กระแสน ้ากดัเซาะพังทะลายท้า
ให้คลองได้รับความเสียหาย

1 สาย 255295 N
294215 E

ระวาง 5338II

ต้าบลตะคุ
อ้าเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000 ซ่อมแซมคลองให้สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพดีดังเดิม

1,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาทุ่งสัมฤทธิ์ 12,100,000 12,100,000
1 ซ่อมแซมพนังกั นน ้ามูล ฝ่ังซ้าย กม.0+550-3+880 พนังกั นน ้าเกดิการทรุดตัวพังทะลาย ฝ่ังซ้าย 

กม.0+550-0+610 และ กม.3+830-3+880 
ระยะทาง 90 ม.

1 สาย 1685514N
0232122E

ระวาง5539III

ต้าบลในเมือง
ต้าบลท่าหลวง
อ้าเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

500,000 ขุดรื อดินที่พังทะลาย (ระดับตล่ิงสูงจากระดับ
ท้องคลอง เฉล่ีย 6.00 ม.)และถมปรับสภาพ
พนังให้มีสภาพเดิม

500,000

2 ซ่อมแซมคลองซอย 3ซ้าย และอาคารประกอบ กม.
6+500-8+000

ผิวจราจรดินลูกรังเสียหาย กม.6+500-8+000
 ระยะทาง 1,500 ม. พรัอมทั งซ่อมแซม
คอนกรีตดาดคลองเป็นช่วงๆ ประมาณ 100 .
ม และอาคารประกอบ จ้านวน 1 แห่ง

1 สาย 1698945 N
0239685 E

ระวาง 5539 IV

ต้าบลดงใหญ่
อ้าเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000 ซ่อมผิวจราจรด้วยการถมบดอัดแน่นดินลูกรัง
 ซ่อมคอนกรีตดาดโดยรื อคอนกรีตเดิมออก 
บดอัดแน่นดิน แล้วดาดคอนกรีต

1,000,000

3 ซ่อมแซมคลอง LMC และอาคารประกอบสถานีสูบน ้าบ้าน
สัมฤทธ์ิ กม.0+120

คันคลองขาด และท่อลอดพังเสียหาย จ้านวน 
1 แห่ง

1 แห่ง 1683616 N
0220142 E

ระวาง 5539 III

ต้าบลสัมฤทธ์ิ
อ้าเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 ติดตั งท่อลอด ถมบดอัดแน่นดินและลูกรังคัน
คลองให้กลับมาใช้งานได้

1,500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า 5R กม.3+700 ผิวจราจรลูกรังเสียหายเป็นช่วงๆ ระยะ 200 
ม. และคอนกรีตดาดคลองทรุดตัว เป็นช่วงๆ 
ระยะทาง 100 ม. ตั งแต่ กม.3+700

1 สาย 1700581 N
245856 E

ระวาง 5539 IV

ต้าบลดงใหญ่
อ้าเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

600,000 ซ่อมผิวจราจรด้วยการถมบดอัดแน่น และรื อ
คอนกรีตเดิมออกถมบดอัดแน่น แล้วดาด
คอนกรีตให้มีสภาพเหมือนเดิม

600,000

5 ซ่อมแซมคลอง LMC และอาคารประกอบสถานีสูบน ้าบ้าน
สัมฤทธ์ิ กม.7+550

คันคลองขาด และท่อลอดพังเสียหาย จ้านวน 
1 แห่ง

1 แห่ง 1687173 N
0223501 E

ระวาง 5539 III

ต้าบลกระเบื องใหญ่
อ้าเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 ซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย ถมบดอัดแน่นดิน
และลูกรังคันคลองให้กลับมาใช้งานได้

2,000,000

6 ซ่อมแซมคลอง 5L-LMC และอาคารประกอบ กม.
8+360-10+630

ผิวจาราจรลูกรังเสียหายเป็นช่วงๆ ระยะ 200
 ม. และคอนกรีตดาดคลองทรุดตัว เป็นช่วงๆ 
ระยะทาง 100 ม. กม.8+360-10+630 และ
อาคารประกอบ จ้านวน 5 แห่ง ท่ี กม.
8+500,9+950,10+140,10+375 และ 
10+485

1 แห่ง 1703610 N
0246970 E

ระวาง 5539 IV

ต้าบลดงใหญ่
ต้าบลกระชอน
อ้าเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 ซ่อมผิวจราจรด้วยการถมบดอัดแน่นดินลูกรัง
 และรื อคอนกรีตเดิมออกบดอัดแน่น แล้ว
ดาดคอนกรีตให้มีสภาพเหมือนเดิม รื อสกดั
คอนกรีตเดิมของอาคารประกอบแล้ว
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

1,500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 ซ่อมแซมคลอง 2L-LMC และอาคารประกอบสถานีสูบน ้าบ้าน
สัมฤทธ์ิ

ซ่อมแซมคลอง และคันคลองท่ีเสียหาย คลอง
 2L-LMC กม.0+000-3+160 ,คลอง 
1R-2L-LMC กม.0+000-0+256 ,คลอง 
2R-2L-LMC กม.0+000-0+821 ,คลอง 
3R-2L-LMC กม.0+000-0+734  ระยะทาง 
4,791 ม.

4 สาย 1786700 N
0219500 E

ระวาง 5539 III

ต้าบลธารปราสาท
อ้าเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000 ซ่อมผิวจราจรด้วยการถมบดอัดแน่นดินลูกรัง
ให้ใช้งานได้

5,000,000

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาล้านางรอง 6,000,000 6,000,000
1 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเกบ็น ้า

คลองมะนาว
เน่ืองจากมีฝนตกลงมามากท้าให้เกดิการกดั
เซาะแผงคอนกรีตดาดคลองช้ารุดเสียหาย
ความยาวรวม 100 เมตร

5 แห่ง 1582814 N
025723 E
 3357 I

ต้าบลโนนดินแดง
อ้าเภอโนนดินแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

400,000 -ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลอง 400,000

2 ซ่อมแซมผนังกั นน ้าด้านหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
โนนดินแดง

เน่ืองจากผนังกั นน ้าเดิมมีสภาพช้ารุดเสียหาย
ไม่สามารถป้องกนัปริมาณน ้าท่ีล้นจาก 
Spillway ได้ ต้องท้าการซ่อมแซม เป็น
ระยะทาง 1.00 กม.

1 แห่ง 1582576 N
025887 E
 3357 I

ต้าบลโนนดินแดง
อ้าเภอโนนดินแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

2,500,000 -ซ่อมแซมผนังกั นน ้า 2,500,000

3 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายและคลองซอย เขื่อนล้า
นางรอง

คันคลองส่งน ้าถูกกระแสน ้ากดัเซาะพังทะลาย
เกดิความเสียหาย ยาว  350 ม.

5 แห่ง 1596029 N
256370 E
 3357 I

1592408 N
256053 E
 3357 I

1597013 N
261101 E
 3357 I

ต้าบลหูท้านบ
อ้าเภอปะค้า
ต้าบลโคกว่าน

อ้าเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์

2,500,000 ซ่อมแซมถมบดอัดแน่นคันดิน และคลองส่ง
น ้าพร้อมกบัดาดคอนกรีตคลองส่งน ้าให้
สามารถใช้งานตามปกติ

2,500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา และคลองซอย เขื่อน
ล้านางรอง

คันคลองด้านซ้ายขาดไม่สามารถส่งน ้าได้ ยาว
รวม 110 เมตร

9 แห่ง 267564 E
1588403 N

 3357 I
259403 E

1583579 N
 3357 I

260175 E
1584651 N

ต้าบลส้าโรงใหม่
อ้าเภอละหานทราย

ต้าบลโนนดินแดง, ต้าบล
ส้มป่อย

อ้าเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์

600,000  -ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า
-ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลอง

600,000

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาล้าปลายมาศ 3,131,800 3,131,800
1 ซ่อมแซมคลอง LMC ฝายปะค้า กม.0+800-26+900 เป็นช่วงๆ ดินคันคลองถูกกระแสน ้าหลากเข้ากดัเซาะพัง

เสียหายเป็นช่วงๆ แผ่นคอนกรีตดาดคลอง
เสียหายเป็นบางส่วน

1 สาย 1594899 N
238917 E

ระวาง 5537 IV

ต้าบลโคกมะม่วง
อ้าเภอปะค้า
จังหวัดบุรีรัมย์

434,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ดังเดิม กจิกรรมประกอบไปด้วย ดินถมบดอัด
แน่น ลูกรังบดอัดแน่น  งานคอนกรีตดาดคลอง

434,000

2 ซ่อมแซมคลอง 1L-5R-LMC ฝายปะค้า กม.4+850-6+650 
เป็นช่วงๆ

ดินคันคลองถูกกระแสน ้าหลากเข้ากดัเซาะพัง
เสียหายเป็นช่วงๆ แผ่นคอนกรีตดาดคลอง
เสียหายเป็นบางส่วน

1 สาย 1602146 N
252845 E

ระวาง 5537 IV

ต้าบลไทยเจริญ
อ้าเภอปะค้า
จังหวัดบุรีรัมย์

2,583,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ดังเดิม กจิกรรมประกอบไปด้วย ดินถมบดอัด
แน่น ลูกรังบดอัดแน่น  งานคอนกรีตดาดคลอง

2,583,000

3 ซ่อมแซมคลอง RMC ฝายปะค้า กม.13+100-13+140 ดินคันคลองถูกกระแสน ้าหลากเข้ากดัเซาะพัง
เสียหาย แผ่นคอนกรีตดาดคลองเสียหายเป็น
บางส่วน

1 สาย 1593223 N
249781 E

ระวาง 5537 IV

ต้าบลหนองบัว
อ้าเภอปะค้า
จังหวัดบุรีรัมย์

114,800 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ดังเดิม กจิกรรมประกอบไปด้วย ดินถมบดอัด
แน่น ลูกรังบดอัดแน่น  งานคอนกรีตดาดคลอง

114,800
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษามูลบน-ล้าแชะ 28,330,000 28,330,000
1 ซ่อมแซมคันคลองพร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC 

เขื่อนล้าแชะ กม.0+000-1+300
บริเวณท่ีได้รับความเสียหาย คันดินยุบตัวแผง
คอนกรีตทรุดตัวแตกร้าว ถนนคันคลองถูกน ้า
กดัเซาะเสียหาย

1 สาย ต้าบลโคกกระชาย
อ้าเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

9,900,000 ถมดินซ่อมแซมคอนกรีตดาดถนนคันคลอง
และผิวจราจรให้สามารถใช้งานส่งน ้าได้

9,900,000

2 ซ่อมแซมคันคลองพร้อมดาดคอนกรีต LMC เขื่อนล้าแชะ กม.
0+000-16+510 เป็นช่วงๆ

บริเวณท่ีได้รับความเสียหาย คันดินยุบตัวแผง
คอนกรีตทรุดตัวแตกร้าว ถนนคันคลองถูกน ้า
กดัเซาะเสียหาย

1 สาย ต้าบลโคกกระชาย
อ้าเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

5,670,000 ถมดินซ่อมแซมคอนกรีตดาด ถนนคันคลอง
และผิวจราจรให้สามารถใช้งานส่งน ้าได้

5,670,000

3 ซ่อมแซมคลองส่งน ้า RMC ล้าแชะ กม.43+650-78+800 น ้าป่าไหลกดัเซาะถนนคันคลองคอนกรีตดาด 
และอาคารชลประทานได้รับความเสียหาย
เป็นช่วงๆ

1 สาย ต้าบลทุ่งอรุณ ม.13
ต้าบลท่าเย่ียมม.4,7,8
ต้าบลละลมใหม่พัฒนา 

ม.5
อ้าเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

4,330,000 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและถนนคันคลองให้
สามารถใช้งานได้

4,330,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมคลองสาย RMC เขื่อนล้าแชะ กม.28+000-43+650 
เป็นช่วงๆ

คลองส่งน ้าถูกน ้าในล้าน ้าธรรมชาติและน ้าป่า
ไหลล้นข้ามคันคลองเกดิการกดัเซาะ ท้าให้คัน
คลองส่งน ้าช้ารุดและแผงคอนกรีตดาดทรุดตัว
แตกร้าวเสียหายเป็นช่วงๆ

1 สาย ต้าบลทุ่งอรุณ
อ้าเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 1. ซ่อมแซมถนนคันคลองเพือ่ให้สามารถ
สัญจรได้
2. ซ่อมแซมแผงคอนกรีตดาดคลองเพือ่
สามารถส่งน ้าได้

1,500,000

5 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายใหญ่ RMC-SUMP ช่วง
กม.11+000-13+000 เป็นแห่งๆ

คลองส่งน ้าได้รับความเสียหายจาก
ภาวะฝนตกหนักในพื นท่ีท้าให้มีน ้า
ป่าไหลหลากกดัเซาะคันคลอง 
ตัวคลองและคอนกรีตดาดคลองเสียหายป็น
ผลท้าให้การส่งน ้าไม่
สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 งาน บ้านคลองยาง หมู่7
ต้าบลละลมใหม่พัฒนา

ต้าบลท่าเย่ียม
อ้าเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

900,000 ซ่อมแซมตัวคลองและคอนกรีตดาดคลองและ
ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้า ช่วง กม.
11+000-13+000 เป็นแห่ง ๆ

900,000

6 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสาย 38R-LMC เขื่อนมูลบน ปริมาณน ้าในล้าพระเพลิง(หน้าฝายพะโค)ล้น
ตล่ิงกดัเซาะถนนบนคันคลองเสียหาย ไม่
สามารถสัญจรได้

1 สาย ต้าบลกระโทก
อ้าเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

600,000 ถมดินซ่อมแซมถนนคันคลองและผิวจราจรให้
สามารถใช้งานได้

600,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC เขื่อนล้าแชะ กม.
5+450-14+000 เป็นช่วงๆ

คลองส่งน ้าถูกน ้าป่าไหลล้นข้ามคันคลองเกดิ
การกดัเซาะ ท้าให้คันคลองส่งน ้าช้ารุดและ
แผงคอนกรีตดาดทรุดตัวแตกร้าวเสียหายเป็น
ช่วงๆ

1 สาย ต้าบลโคกกระชาย
อ้าเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

800,000 1. ซ่อมแซมถนนคันคลองเพือ่ให้สามารถ
สัญจรได้
2. ซ่อมแซมแผงคอนกรีตดาดคลองเพือ่
สามารถส่งน ้าได้

800,000

8 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายซอย RMC เขื่อนล้าแชะ น ้าในล้ามูลไหลล้นตล่ิงกดัเซาะถนนอาคาร
ชลประทานและคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า
ได้รับความเสียหาย

4 สาย ต้าบลท่าเย่ียมม.6,9
ต้าบลละลมใหม่พัฒนา 

ม.6,12
ต้าบลท่าอ่าง ม.1

อ้าเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

4,130,000 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดอาคารและถนนคัน
คลองให้สามารถใช้งานได้

4,130,000

9 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย 38L-RMC เขื่อนล้าแชะ เป็นช่วงๆ คลองส่งน ้าถูกน ้าทีระบายในล้าน ้าธรรมชาติ
ไหลล้นข้ามคันคลองเกดิการกดัเซาะ ท้าให้คัน
คลองส่งน ้าช้ารุดและแผงคอนกรีตดาดทรุดตัว
แตกร้าวเสียหายเป็นช่วงๆ

1 สาย ต้าบลทุ่งอรุณ
อ้าเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

500,000 1. ซ่อมแซมถนนคันคลองเพือ่ให้สามารถ
สัญจรได้
2. ซ่อมแซมแผงคอนกรีตดาดคลองเพือ่
สามารถส่งน ้าได้

500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาล้าตะคอง 60,900,000 38,500,000
1 ซ่อมแซมด้านหน้า-ท้าย ปตร.มะเกลือใหม่ Transition ด้านซ้าย,ขวา ด้านเหนือน ้าและ

ท้ายน ้า ถูกน ้ากดัเซาะจนได้รับความเสียหาย
เป็นจ้านวนมาก

1 แห่ง 48 PSB
1646912 N
797219 E

ต้าบลมะเกลือใหม่
อ้าเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 ซ่อมแซมอาคาร Transition ด้านซ้าย,ขวา 
และพื นที่เป็นโพรง โดยดินถมบดอัดแน่นและ
หินเรียงยาแนว

1,000,000

2 ซ่อมแซมด้านหน้า-ท้าย ปตร.กดุหิน Transition ด้านเหนือน ้าและท้ายน ้า ทั งสอง
ฝ่ังคลองถูกน ้ากดัเซาะจนได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 48 PSB
1650920 N
804234 E

ต้าบลโคราช
อ้าเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000 ซ่อมแซมอาคาร Transition ทั งสองฝ่ังคลอง  
 โดยดินถมบดอัดแน่น และหินเรียงยาแนว

800,000

3 ซ่อมแซมคันคลอง LMC ปตร.กดุหิน คันคลองถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหายเน่ืองจากระดับคันดินต้่าและช้ารุด
เป็นช่วงๆ

1 สาย 47 PQS
1651500 N
799000 E

ระวาง 5338 I

ต้าบลบุ่งขี เหล็ก,
ต้าบลโนนค่า
อ้าเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

2,300,000 ซ่อมแซมคันคลองด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
กว้าง  6 ม.เป็นช่วงๆ ยาวประมาณ 2,000 ม.
 พร้อมหินคลุกบดอัดแน่น

1,800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมด้านหน้า-ท้าย ปตร.คนชุม Transition ด้านซ้าย,ขวา และพื นถูกน ้ากดั
เซาะจนได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมาก

1 แห่ง 48 PSB
1658600 N
183300 E

ระวาง 5438 IV

ต้าบลปรุใหญ่
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

3,500,000 ซ่อมแซมอาคาร Transition ด้านซ้าย,ขวา 
ความยาวประมาณ 50 เมตร และพื นที่เป็น
โพรงลึก  โดยดินถมบดอัดแน่นและหินกอ่

3,000,000

5 ซ่อมแซมด้านหน้า-ท้าย ปตร.มะขามเฒ่า Transition ด้านซ้าย,ขวา ด้านเหนือน ้าและ
ท้ายน ้า ถูกน ้ากดัเซาะจนได้รับความเสียหาย
เป็นจ้านวนมาก

1 แห่ง 48 PSB
177990 N
1657021 E

ต้าบลบ้านใหม่
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 ซ่อมแซมอาคาร Transition ด้านซ้าย,ขวา 
และพื นที่เป็นโพรง โดยดินถมบดอัดแน่นและ
หินกอ่

1,000,000

6 ซ่อมแซมด้านหน้า-ท้าย ปตร.ข่อยงาม Transition ด้านซ้าย,ขวา ด้านเหนือน ้าและ
ท้ายน ้า ถูกน ้ากดัเซาะจนได้รับความเสียหาย
เป็นจ้านวนมาก

1 แห่ง 48 PSB
1658471 N
191321 E

ต้าบลหัวทะเล
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000 ซ่อมแซมอาคาร Transition ด้านซ้าย,ขวา 
และพื นที่เป็นโพรง โดยดินถมบดอัดแน่นและ
หินกอ่

700,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 ซ่อมแซมด้านหน้า-ท้าย ปตร.กนัผม Transition ด้านซ้าย,ขวา ด้านเหนือน ้าและ
ท้ายน ้า ถูกน ้ากดัเซาะจนได้รับความเสียหาย
เป็นจ้านวนมาก

1 แห่ง 48 PSB
1661742 N
202539 E

ต้าบพระพุทธ
อ้าเภอเฉลิมพระเกยีรติ
จังหวัดนครราชสีมา

1,800,000 ซ่อมแซมอาคาร Transition ด้านซ้าย,ขวา 
และพื นที่เป็นโพรง โดยดินถมบดอัดแน่นและ
หินกอ่

1,500,000

8 ซ่อมแซมท่อลอดถนน ทางเข้าหัวงาน ปตร.โคกแฝก ท่อลอดถนนในล้าบริบูรณ์ถูกกระแสน ้ากดั
เซาะท้าให้น ้าไหลเข้าท่วมไม่สามารถสัญจรได้

1 แห่ง 47 PRS
1654800 N
818400 E

ต้าบลพุดซา
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000 ซ่อมแซมท่อลอดถนนให้สามารถสัญจรและ
ป้องกนัการกดัเซาะตล่ิง

700,000

9 ซ่อมแซมคันคลอง LMC ปตร.โคกแฝก คันคลองถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหายเน่ืองจากระดับคันดินต้่าและช้ารุด
เป็นช่วงๆ เพือ่การบริหารจัดการน ้าในคลอง
ผันน ้าโคกแฝก ช่วยป้องกนัและบรรเทา
อุทกภัยในช่วงน ้าหลาก

1 สาย 47 P
821492 N
1660082 E

ต้าบลพุดซา
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000 ซ่อมแซมคันดินของคลองผันน ้าและคลองส่ง
น ้า ด้วยดินถมบดอัดแน่นเป็นช่วงๆ  ยาว
ประมาณ 4,000 เมตร และซ่อมแซมอาคาร
ประกอบพร้อมดาดคอนกรีตในส่วนที่เสียหาย

12,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

10 ซ่อมแซมคันล้าบริบูรณ์ ท้าย ปตร.โพธ์ิเตี ย คันคลองถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหายเน่ืองจากระดับคันดินต้่าและช้ารุด
เป็นช่วงๆ

1 สาย 48 P
166093 N
182122 E

ต้าบลหม่ืนไวย
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

9,800,000 ซ่อมแซมคันดินด้วยดินถมบดอัดแน่นทั ง 2 ฝ่ัง
  เป็นช่วงๆ ยาวประมาณ 4,000 เมตร 
พร้อมลูกรังบดอัดแน่น

4,900,000

11 ซ่อมแซมคันคลอง 2L-RMC ปตร.โพธ์ิเตี ย คันคลองถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหายเน่ืองจากระดับคันดินต้่าและช้ารุด
เป็นช่วงๆ

1 สาย 48 P
1662468 N
184153 E

ต้าบลปรุใหญ่
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

2,200,000 ซ่อมแซมคันคลองด้วยดินถมบดอัดแน่น เป็น
ช่วงๆ ยาวประมาณ 4,000 เมตร พร้อมลูกรัง
บดอัดแน่น

1,150,000

12 ซ่อมแซมท่อลอดถนนล้าบริบูรณ์  2 แห่ง ท่อลอดถนนในล้าบริบูรณ์ถูกกระแสน ้ากดั
เซาะท้าให้น ้าไหลเข้าท่วมไม่สามารถสัญจรได้

4 แห่ง 48 P
1662351 N
186159 E

ต้าบลหม่ืนไวย
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

1,400,000 ซ่อมแซมท่อลอดถนนให้สามารถสัญจรและ
ป้องกนัการกดัเซาะตล่ิง

1,200,000

38/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

13 ซ่อมแซม Intercept Drain คลอง RMC ปตร.โพธ์ิเตี ย ร่องระบายน ้าข้างคลอง  RMC   ปตร.โพธ์ิเตี ย 
 ท่ีใช้ส้าหรับระบายน ้าเพือ่เล่ียงเขตพื นท่ี
เศรษฐกจิเมืองนครราชสีมา  ถูกกระแสน ้าพัด
พาเอาตะกอนดินทับถม ไม่สามารถระบายน ้า
ได้ทัน

1 แห่ง 48 P
1662093 N
188192 E

ต้าบลปรุใหญ่
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

8,500,000 ขุดลอกในร่องระบายน ้าข้างคลอง  RMC 
ปตร.โพธ์ิเตี ย และซ่อมอาคารในร่องระบายน ้า
  ให้สามารถระบายน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4,550,000

14 ซ่อมแซมคันคลอง LMC ปตร.จอหอ คันคลองถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหายเน่ืองจากระดับคันดินต้่าและช้ารุด
เป็นช่วงๆ

2 แห่ง 48 P
1664502 N
201235 E

ต้าบลจอหอ
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 ซ่อมแซมคันคลองด้วยดินถมบดอัดแน่นเป็น
ช่วงๆ  ยาวประมาณ 1,500 เมตรพร้อมผิว
ดินลูกรังบดอัดแน่น

1,200,000

15 ซ่อมแซมฝายอัษฎางค์ Transition ด้านเหนือน ้าและท้ายน ้า ถูกน ้ากดั
เซาะจนได้รับความเสียหาย

3 แห่ง 48 PSB
1658413 N
187839 E

ต้าบลในเมือง
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

3,500,000 ซ่อมแซมฝายหินกอ่และ Transition โดยดิน
ถมบดอัดแน่น และหินกอ่ และซ่อมแซมบาน
ระบายของฝายอัษฎางค์ ให้มีสภาพคงเดิม 
เพือ่การระบายน ้าในช่วงน ้าหลาก และ
สามารถเกบ็กกัน ้าในล้าห้วยได้มากขึ นในช่วง
หน้าแล้ง

3,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษามูลล่าง 32,414,000 32,414,000
1 งานซ่อมแซมพนังกั นน ้า DIKE 11  ช่วง กม.0+500   ถึง 2+500 พนังกั นน ้า DIKE 11 ถูกกระแสน ้าหลากของ

ล้าน ้ามูล กดัเซาะบางช่วงผิวจราจรทรุดตัว  
เกดิความช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และสภาพผิว
จราจรเสียหายไม่สามารถใช้เป็นทางสัญจรได้

1 สาย  E 402351
N 1696746

ระวาง 5839 IV

ต้าบลบัวหุ่ง
อ้าเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

6,270,000 ซ่อมแซมพนังกั น ความยาวประมาณ  2,000
 ม.
  1.งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร
  2.ดินถมบดอัดแน่น 95%
  3.งานลูกรังบดอัดแน่น 95%
  4.งานหินคลุกบดอัดแน่น
  5.งานซ่อมผิวลาดยาง Double Surface 
Treatment
  6.ท่อลอดระบายน ้าขนาด 1.50 x 1.50 ม. 
 จ้านวน  1 แห่ง  
  7.งานหินเรียง

6,270,000

2 งานซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการ โครงการน ้าและบ้ารักษามูล
ล่าง ช่วง กม.0+000   ถึง1+950

 ถนนทางเข้าโครงการถูกกระแสน ้าหลากของ
ล้าน ้ามูล กดัเซาะเป็นช่วงๆ ผิวจราจรช้ารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรยากล้าบากอาจท้าให้
เกดิอุบัติเหตุในการใช้เส้นทาง อีกทั งตล่ิงลาด
ด้าน  ข้างตัวพนังกั นน ้าบางช่วงถูกกดัเซาะ  
ระยะความ เสียหายความยาว 950 เมตร

1 สาย  E 4032178
N1696130

ระวาง 5839 IV

ต้าบลหนองแค
อ้าเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

5,000,000 งานซ่อมแซมถนนลาดยางทางโครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษามูลล่าง  ส่วนที่ช้ารุดเสียหาย 
ความยาวประมาณ 2,600 เมตร
  1.ดินถมบดอัดแน่น 95%
  2.งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร  
  3.งานลูกรังบดอัดแน่น 95%
  4.หินคลุกบดอัดแน่น
  5. งานซ่อมผิวลาดยาง Double Surface 
Treatment

5,000,000

3 งานซ่อมแซมพนังกั นน ้า DIKE 3  ช่วง กม.1+935   ถึง3+935 พนังกั นน ้า DIKE 3 ถูกกระแสน ้าหลากของล้า
น ้าเสียว กดัเซาะคันพนังและผิวจราจรเป็น
ช่วงๆ  เกดิการช้ารุดทรุดตัวเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ผิวจราจรเสียหายบางแห่งไม่สามารถใช้สัญจร
ได้ การสัญจรโดยท่ัวไปไม่สะดวก  อาจ
กอ่ให้เกดิอุบัติเหตุ อีกทั งตล่ิงลาดด้าน  ข้าง
ตัวพนังกั นน ้าบางช่วงถูกกดัเซาะ  ระยะความ  
เสียหายความยาว 2,000 เมตร

1 สาย  E 402351
N1691741

ระวาง 5839 IV

ต้าบลกงุ
อ้าเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ

3,500,000 ซ่อมแซมพนังกั นน ้าและผิวจราจร  ความยาว
ประมาณ 2,000 เมตร 
  1.ดินถมบดอัดแน่น 95%
  2.งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร 
  3.งานลูกรังบดอัดแน่น 95% 
  4.งานหินเรียง

3,500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 งานซ่อมแซมพนังกั นน ้า DIKE 9-1  ช่วง กม.0+640   ถึง5+640 พนังกั นน ้า DIKE 9-1 ถูกกระแสน ้าหลากของ
ล้าน ้ามูล กดัเซาะคันพนังเป็นๆ ช่วงผิวจราจร
ทรุดตัว  เกดิการกดัเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อ 
และสภาพผิวจราจรเสียหายไม่สามารถใช้เป็น
ทางสัญจรได้ ตล่ิงลาดด้านข้างตัวพนังกั นน ้า
ถูกกดัเซาะ อาจเป็นเหตุให้เกดิอุบัติเหตุ ระยะ
ความเสียหายความยาว  5,000 เมตร

1 สาย  E 389020
N 1701740
ระวาง 5739 I

ต้าบลดอนแรด
อ้าเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์

9,898,000 ซ่อมแซมพนังกั น ความยาวประมาณ 5,000 
เมตร
  1.ดินถมบดอัดแน่น 95% 
  2.งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร 
  3.งานลูกรังบดอัดแน่น 95% 
  4.งานหินเรียง 
  5.ท่อลอดระบายน ้าขนาด 1.50 x 1.50 ม.  
  จ้านวน 2 แห่ง

9,898,000

5 งานซ่อมแซมพนังกั นน ้า DIKE 4-1 ช่วง กม.0+000   ถึง3+400 พนังกั นน ้า DIKE 4-1 ถูกกระแสน ้าหลากของ
ล้าน ้าเสียว กดัเซาะคันพนังเป็นช่วงๆ ผิว
จราจรทรุดตัว  เกดิการกดัเซาะเป็นหลุมเป็น
บ่อ และสภาพผิวจราจรเสียหายไม่สามารถใช้
เป็นทางสัญจรได้ ตล่ิงลาดด้านข้างตัวพนังกั น
น ้าถูกกดัเซาะ อาจเป็นเหตุให้เกดิอุบัติเหตุ 
ระยะความเสียหายความยาว  3,400 เมตร

1 สาย ต้าบลหนองบัวดง
อ้าเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ

5,200,000 ซ่อมแซมพนังกั น ความยาวประมาณ 5000 
เมตร 
  1.ดินถมบดอัดแน่น 95% 
  2.งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร
  3.งานลูกรังบดอัดแน่น 95%  
  4.งานหินเรียง 
  5.ท่อลอดระบายน ้าขนาด 1.50 x 1.50 ม.  
  จ้านวน 2 แห่ง

5,200,000

6 งานซ่อมแซมอาคารโรงสูบน ้า  สถานีสูบน ้า RSP12  น ้าท่วมแผงวงจรไฟฟ้า ( cutout )  และ
เต้าเสียบท่ีพนังด้านล่าง เสียหาย   ระบบ
สุขภัณฑ์ - ระบบประปาช้ารุดเสียหาย  ประตู
หน้าต่างท้าให้เกดิการบิดเบี ยวผิดรูปร่างใช้งาน
ไม่ได้

1 แห่ง E  395195
N  1693334

ระวาง 5839 IV

ต้าบลเป๊าะ
อ้าเภอบึงบูรพ์

จังหวัดศรีสะเกษ

2,000,000 ซ่อมแซมอาคารโรงสูบน ้าสถานีสูบน ้า  RSP 
12 
  1.ซ่อม/เปล่ียนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - ระบบ
ควบคุมเคร่ืองสูบน ้า  
  2.ซ่อมแซมอาคารโรงสูบน ้า(เสียหายจาก
อุทกภัย)

2,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 งานซ่อมแซมพนังกั นน ้า DIKE 7-1"D"  (บ้านหนองไชยวาน) 
ฝายหัวนา   ช่วง กม.0+000   ถึง0+286

ซ่อมแซมพนังกั นน ้า Dike 7-1"D" ถูก
กระแสน ้าหลากของล้าน ้ามูลจากอุทกภัยกดั
เซาะ ทรุดตัว เกดิความช้ารุด และมีสภาพ
เป็นหลุม เสียหายความยาว  286 เมตร

1 สาย  E 457275
N 1675948

ระวาง 5939 IV

ต้าบลละทาย
อ้าเภอกนัทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

546,000 ซ่อมแซมพนังกั นน ้า Dike 7-1"D"  ความยาว
ประมาณ  286 เมตร 
  1. ดินถมบดอัดแน่น 95% 
  2. งานดินขุดลอกหน้าด้วยเคร่ืองจักร  
  3. งานลูกรังบดอัดแน่น 95%

546,000

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษามูลกลาง 10,000,000 9,304,000
1 ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงาน ฝายยางนางโท ถนนเข้าหัวงาน  โครงการฝายยางนางโทคัน

ดินถนน และผิวจราจรได้รับความเสียหายจาก
กระแสน ้าถูกน ้ากดัเซาะ            ไม่สามารถ
สัญจรไปมาได้

1แห่ง 280250 E
1703500 N
ระวาง 5539 I

ต้าบลเมืองยาง
อ้าเภอเมือยาง

จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000 ปรัปรุงถนนเข้าหัวงานฝายยางนางโท 
กจิกรรมประกอบด้วย งานดินถมบดอัดแน่น  
           งานหินคลุก งานลาดยาง ระยะทาง 
 25  เมตร                 งานท่อลอดถนน  1 
 แห่ง

304,000

2 ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย    ปตร.ชุมพวง หินเรียงด้านท้าย ปตร.ชุมพวงได้รับความ
เสียหายจากกระแสน ้ากดัเซาะ พังทลาย เกดิ
ความช้ารุดเสียหาย

1แห่ง 255300 E
1702400 N

ระวาง 5539 IV

ต้าบลหนองหลัก
อ้าเภอชุมพวง

จังหวัดนครรชสีมา

2,000,000 ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.ชุมพวง 
กจิกรรมประกอบด้วยงานดินถมบดอัดแน่น 
งานทรายรองพื น งานหินทิ ง (riprap)

2,000,000

42/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

3 ซ่อมแซมคันคลองชักน ้า ระบบกระจายน ้าบ้านตะลุง คันคลองชักน ้าฝ่ังขวา ถูกกระแสน ้าหลากจาก
แม่น ้ามูลกดัเซาะพังเสียหาย ความยาว 30 
เมตร

1แห่ง 342404 E
169045 N
5739IV

ต้าบลกระโพ
อ้าเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์

2,000,000  - ซ่อมแซมคันคลองชักน ้า ช่วงที่ช้ารุดเสียหาย 2,000,000

4 ซ่อมแซมคันคลองชักน ้า ระบบกระจายน ้าบ้านเขว้า คันคลองชักน ้าฝ่ังขวา ถูกกระแสน ้าหลากจาก
แม่น ้ามูลกดัเซาะพังเสียหาย ความยาว 30 
เมตร

1แห่ง 283991 E
1705244 N

ต้าบลบ้านแพ
อ้าเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

2,000,000  - ซ่อมแซมคันคลองชักน ้า ความยาว 230 ม.
 ทั ง2 ฝ่ัง และปลูกหญ้าป้องกนัการกดัเซาะ

2,000,000

5 ซ่อมแซมหินเรียงป้องกนัการกดัเซาะ ฝายยางเมืองลีง หินเรียงด้านท้ายฝายยางถูกกระแสน ้าพัด 
เสียหายและทรุดตัว เป็นแนวยาวกว่า 30 เมตร

1แห่ง 330832 E
1674174 N

5639II

ต้าบลเมืองลีง
อ้าเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

1,000,000  - ซ่อมแซมหินเรียงป้องกนัการกดัเซาะ  -
ซ่อมแซมท้านบดิน

1,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

6 ซ่อมแซมหินเรียงป้องกนัการกดัเซาะ ฝายยางบ้านตะลุง หินเรียงด้านท้ายฝายยางถูกกระแสน ้าพัด 
เสียหายและทรุดตัว หลายแห่ง

1แห่ง 343432 E
1691189 N

 ระวาง 5739IV

ต้าบลหนองเรือ
อ้าเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์

2,000,000  - ซ่อมแซมหินเรียงป้องกนัการกดัเซาะ  -
ซ่อมแซมCut off

2,000,000

โครงการชลประทานนครราชสีมา 40,600,000 40,600,000
1 ซ่อมแซมรางอาคารทางระบายน ้าล้น อ่างเกบ็น ้าห้วยยาง รางทางระบายน ้าล้นคอนกรีตและหินเรียงถูก

กระแสน ้าล้นจากอุทกภัยกดัเซาะฐานรากทรุด
ตัว พังทลาย เสียหาย ความยาว 180 เมตร

1 แห่ง 186490 E 
1638176 N ระวาง

 5438 IV

ต้าบลธงชัยเหนือ
อ้าเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 ซ่อมแซมทางระบายน ้าและหินเรียง 1,500,000

2 ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ คสล. ข้ามอาคารทางระบายน ้าล้นอ่าง
เกบ็น ้าห้วยยาง

ต่อม่อสะพานรถยนต์ คสล. ข้ามทางระบาย
น ้าล้น ถูกกระแสน ้าจากอุทกภัยกดัเซาะ และ
ทรุดตัวพังทลายลง เสียหายสิ นเชิง ความยาว 
15 เมตร

1 แห่ง 186468 E 
1638170 N ระวาง

 5438 IV

ต้าบลธงชัยเหนือ
อ้าเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000 ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000

3 ซ่อมแซมท่อส่งน ้าลอดใต้อาคาร ทางระบายน ้าล้นอ่างเกบ็น ้า
ห้วยยาง

ท่อส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวาลอดใต้อาคารทาง
ระบายน ้าล้น ถูกกระแสน ้าจากอุทกภัยกดั
เซาะทรุดตัว พังทลาย เสียหาย ความยาว 30 
เมตร

1 แห่ง 186529 E 
1638187 N ระวาง

 5438 IV

ต้าบลธงชัยเหนือ
อ้าเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

900,000 ซ่อมแซมท่อส่งน ้า 900,000

4 ซ่อมแซมคลองส่งน ้า LMC พร้อมขุดลอกตะกอน กม. 1+000 -
 1+250 อ่างเกบ็น ้าห้วยยาง

คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายถูกกระแสน ้าป่า
ไหลหลากจากอุทกภัยกดัเซาะคันดินและแผง
คอนกรีตพังทลาย เสียหาย ทรุดตัว มีตะกอน
ตกจมเป็นช่วงๆ ความยาว 250 ม.

1 สาย 187095 E 
1636885 N ระวาง

 5438 IV

     ต้าบลไชยมงคล
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

400,000 ซ่อมแซมคันดิน คอนกรีตดาด และขุดลอก
ตะกอน

400,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

5 ซ่อมแซมคลองชักน ้าสู่คลองหลังลาด กม. 0+150 - 0+500 คลองชักน ้าจากแกม้ลิงบึงพุดซาสู่คลองหลัง
ลาดถูกกระแสน ้าหลากจากอุทกภัยกดัเซาะ
คันดินและหินเรียงพังทลาย เสียหาย ทรุดตัว
เป็นช่วงๆ ความยาว 350 ม.

1 สาย 180557 E 
1667645 N ระวาง

 5439 III

     ต้าบลพุดซา
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

500,000 ซ่อมแซมคันดินและหินเรียง 500,000

6 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝ่ังขวา  อ่างเกบ็น ้าห้วยซับประดู่ บริเวณท่ีมีล้าห้วยตัดผ่านคลองส่งน ้าท้าให้มี
น ้าป่าไหลผ่านคลองส่งน ้าและได้กดัเซาะ
คอนกรีตดาดคลองและคันคลองเสียหาย  ไม่
สามารถส่งน ้าได้

9 แห่ง N 1643300
E 791100

ระวาง 5338 IV

ต้าบลมะเกลือใหม่
อ้าเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

900,000 บดอัดดินคันคลอง พร้อมดาดคอนกรีต 900,000

7 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทางระบาย น ้าล้น  อ่างเกบ็น ้าห้วยซับ
ประดู่

เน่ืองจากมีน ้าล้นทางระบายน ้าล้นเป็นจ้านวน
มากท้าให้หินเรียงท้ายทางระบายน ้าล้น
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้

1 จุด N 1643300
E 791100

ระวาง 5338 IV

ต้าบลมะเกลือใหม่
อ้าเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

400,000 ซ่อมแซมหินเรียง 400,000

8 ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายบ้านโนนตูม สาเหตุเน่ืองจากน ้าในแม่น ้ามูล เอ่อเข้าท่วม
บริเวณฝายบ้านโนนตูมและพื นท่ีเพาะปลูก น ้า
ไหลล้นข้ามถนนทางเข้าหัวงาน กดัเซาะถนน
ขาด ได้รับความเสียหาย

ความยาว
 500 ม.

251941 E
1676250 N
ถึง 252361 E
1676368 N

ระวาง 5539 III

ต้าบลโนนตูม
อ้าเภอชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

600,000 ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานฝายบ้านโนนตูม 
โดยการขุดเปิดหน้าดิน ถมดินบดอัดแน่น 
95% ลงลูกรังบดอัดแน่น

600,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

9 ซ่อมแซมรางระบายน ้าล้นด้านท้าย ช่วง กม.0+100 ถึง กม. 
0+500 อ่างเกบ็น ้าห้วยยาง.

รางระบายน ้าล้นด้านท้าย ได้รับความเสียหาย
ถูกกระแสน ้าจากอุทกภัยกดัเซาะตล่ิงพังทลาย
อาจกอ่ให้เกดิอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน

1 แห่ง 186490 E
1638176 N

ระวาง 5438 IV

ต้าบลธงชัยเหนือ
อ้าเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

4,500,000 ซ่อมแซมรางระบายน ้าคอนกรีตและเรียงหิน 4,500,000

10 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทางระบายน ้าล้นอ่างเกบ็น ้าห้วยบ้านยาง หินเรียงด้านท้ายทางระบายน ้าล้น ถูก
กระแสน ้ากดัเซาะพัดพาหินเรียงหายหมด 
และกดัเซาะตล่ิงพังเสียหาย

1 แห่ง 822139 E
1650921 N
ระวาง 5338 I

ต้าบลโคกกรวด
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 ซ่อมแซมหินเรียงกลับสภาพเดิม 1,500,000

11 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่างเกบ็น ้าล้าเชียงไกร 
(ตอนล่าง)

คันคลองส่งน ้าและคอนกรีตดาด ถูกน ้ากดัเซาะ
 ตั งแต่ ช่วง กม.8+000 ถึง กม.13+000 
ได้รับความเสียหาย ท้าให้ไม่สามารถส่งน ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1 สาย 168111
1685515 N

ระวาง 5339 II

ต้าบลบัลลังก์
อ้าเภอโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา

5,200,000 ซ่อมแซมคันคลองและดาดคอนกรีต 5,200,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

12 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ อ่างเกบ็น ้าซับประดู่ คันคลองส่งน ้าและคอนกรีตดาด ถูกน ้ากดัเซาะ
 เน่ืองจากอุทกภัย ได้รับความเสียหาย ช่วง 
กม.0+700  ถึง กม.5+300 และ กม.19+000
 ถึง กม.25+000  เป็นช่วงๆ ท้าให้ไม่สามารถ
ส่งน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 สาย 791100 E
1643410 N

ระวาง 5338 IV

ต้าบลมะเกลือใหม่
อ้าเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

4,800,000 ซ่อมแซมคันคลองและดาดคอนกรีต 4,800,000

13 ซ่อมแซมคลอง 1 ขวา ของคลองส่งน ้า สายใหญ่ฝ่ังซ้าย อ่าง
เกบ็น ้าห้วยปราสาทใหญ่

คันคลองส่งน ้าและคอนกรีตดาด ถูกน ้ากดัเซาะ
 เน่ืองจากอุทกภัย ได้รับความเสียหาย ท้าให้
ไม่สามารถส่งน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 สาย 131376 E
1676336 N

ระวาง 5339 III

ต้าบลห้วยบง
อ้าเภอด่านขุนทด

จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 ซ่อมแซมคันคลองและดาดคอนกรีต 2,000,000

14 ซ่อมแซมหินทิ งท้ายอาคาร ทางระบายน ้าล้น อ่างเกบ็น ้าห้วยบง คันคลองส่งน ้าและคอนกรีตดาด ถูกน ้ากดัเซาะ
 เน่ืองจากอุทกภัย ได้รับความเสียหาย ท้าให้
ไม่สามารถส่งน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 สาย 254800 E
1693100 N

ระวาง 5539 IV

ต้าบลประสุข
อ้าเภอชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

1,900,000 ซ่อมแซมคันคลองและดาดคอนกรีต 1,900,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

15 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทางระบายน ้าล้น อ่างเกบ็น ้าบะอีแตน หินเรียงด้านท้ายทางระบายน ้าล้น ถูก
กระแสน ้ากดัเซาะพัดพาหินเรียงหายหมด 
และกดัเซาะตล่ิงพังเสียหาย

1 แห่ง 179032 E
1608845 N
ระวาง 5338 I

ต.อุดมทรัพย์
อ.วังน ้าเขียว

จ.นครราชสีมา

1,500,000 ซ่อมแซมหินเรียงและทางระบายน ้าล้น 1,500,000

16 ซ่อมแซมท้านบดิน อ่างเกบ็น ้าโกรกไม้แดง ท้านบดินได้รับความเสียหายตลอดแนว  
เน่ืองจากอุทกภัย ท้าให้ไม่สามารถเกบ็กกัน ้าได้
เต็มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

1 แห่ง 215750 E
1652900 N
ระวาง 5438 I

ต.ท่าช้าง
อ.เฉลิมพระเกยีรติ

จ.นครราชสีมา

6,700,000 ซ่อมแซมท้านบดิน 6,700,000

17 ซ่อมแซมท้านบดิน อ่างเกบ็น ้าซับประดู่ หินทิ งบริเวณลาดด้านหน้า  ได้รับความ
เสียหายจากการถูกกระแสน ้าพัดพาสูญหาย
เป็นจ้านวนมาก  ในช่วงพายุนารีพัดผ่าน ท้า
ให้การป้องกนัการกดัเซาะท้านบดินไม่
สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 แห่ง 790865 E
1643590 N

ระวาง 5338 IV

 ต.มิตรภาพ
อ.สีคิ ว

จ.นครราชสีมา

2,800,000 ซ่อมแซมท้านบดิน หินทื ง 2,800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

18 ซ่อมแซมท้านบดินฝายบ้านโนนตูม สาเหตุเน่ืองจากน ้าในล้าปลายมาศ ไหลล้นตล่ิง
 บ่าเข้าท่วมพื นท่ีเพาะปลูก และบริเวณหัวงาน
ฝายบ้านโนนตูม ท้าให้น ้าไหลลอดกดัเซาะหิน
ทิ งได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 252000 E
1676200 N

ระวาง 5539 II

ต.โนนตูม
อ.ชุมพวง

จ.นครราชสีมา

1,500,000 ซ่อมแซมท้านบดิน หินทื ง 1,500,000

โครงการชลประทานบุรรีมัย์ 3,800,000 3,800,000
1 ซ่อมแซมคลอง LMC กม.0+000 - กม.2+000 และคลอง RMC

 กม.0+000 - กม. 1+500 อ่างเกบ็น ้าห้วยเมฆา
เน่ืองจากบริเวณคลองส่งน ้า สาย LMC และ 
RMC ในช่วงท่ีฝนตกหนัก จะมีตะกอนทราย 
ไหลบ่ามากบัน ้าเป็นปริมาณมาก และทรายได้
เข้ามาทับถมคลองส่งน ้า จนเต็มคลอง ท้าให้
ไม่สามารถส่งน ้าได้ ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน ไม่สามารถใช้น ้าได้

2  สาย 297400 E
1589700 N

ระวาง 5637 IV

ต้าบลบึงเจริญ
อ้าเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์

2,000,000  - ขุดลอกตะกอน , ซ่อมแซมทางระบาย
ทรายข้ามคลองส่งน ้า , ซ่อมแซมคันคลองส่ง
น ้า

2,000,000

2 ซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการอ่างเกบ็น ้าห้วยเมฆา กม.1+000
 - กม.3+036

เน่ืองจากช่วงฤดูน ้าหลากไหลบ่าผ่านถนนท้า
ให้ถนนเสียหาย เกดิการกดัถนนเสียหาย

1  สาย 292194 E
1589036 N

ระวาง 5637 IV

ต้าบลบึงเจริญ
อ้าเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์

1,800,000  - ซ่อมแซมถนน Double Surface 
Treatment

1,800,000

โครงการชลประทานสุรนิทร์ 12,500,000 11,700,000
1 ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน ้าล้น และด้านท้ายทางระบายน ้า

ล้นฉุกเฉิน อ่างเกบ็น ้าห้วยระหาร
ด้านท้ายทางระบายน ้าล้นถูกกระแสน ้าหลาก
กดัเซาะ และส่งผลกระทบให้เกดิการทรุดตัว
พังทลายช้ารุดเสียหาย
- ด้านท้ายทางระบายน ้าล้นฉุกเฉิน ถูก
กระแสน ้าหลากกดัเซาะ และส่งผลกระทบให้
เกดิการทรุดตัวพังทลาย น ้าไหลบ่าเข้าท่วม
พื นท่ีการเกษตร

2 แห่ง 360244 E
1668959 N

ระวาง 5739 III

ต้าบลบุแกรง
อ้าเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

2,500,000  - ซ่อมแซมด้วยการถมดินบดอัดแน่นตาม
แบบมาตรฐาน งานหินเรียงยาแนว ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ปกติ
 - ซ่อมแซมด้วยการถมดินบดอัดแน่น 
ป้องกนัการกดัเซาะของน ้า

1,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

2 ซ่อมแซมสะพานข้ามฝาย อ่างเกบ็น ้าบ้านเกาะแกว้  - สะพานข้ามฝาย เป็นสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถูกน ้าหลากกดัเซาะพังเสียหายโดย
สิ นเชิง ไม่สามาถใช้งานได้

1 แห่ง 388060 E
1652664 N
ระวาง 5738 I

ต้าบลเกาะแกว้
อ้าเภอส้าโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์

3,000,000  - ซ่อมแซมสะพานข้ามฝาย ตามแบบ
มาตรฐาน และซ่อมแซมทางระบายน ้าล้น
บางส่วน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4,000,000

3 ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน ้าล้นฉุกเฉิน อ่างเกบ็น ้าห้วยเสนง ด้านท้ายทางระบานย ้าล้นฉุกเฉินถูกกระแสน ้า
หลากกดัเซาะ ได้รับความเสียหาย ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กด้านท้ายได้รับความ
เสียหาย

1 แห่ง 338100 E
1639800 N
ระวาง 5638 I

ต้าบลเฉนียง
อ้าเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์

5,000,000  - ซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กด้านท้ายทาง
ระบายน ้าล้นฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพดี ไม่เป็น
อุปสรรคในการระบายน ้า

5,000,000

4 ซ่อมแซมหินเรียงยาวแนวด้านท้ายประตูระบายน ้า อ่างเกบ็น ้า
อ้าปึล

ด้านท้ายประตูระบายน ้าถูกกระแสน ้าหลากกดั
เซาะ ได้รับความเสียหาย  หินเรียงยาแนวช้ารุด

1 แห่ง 334500 E
1632000 N

ระวาง 5738 IV

ต้าบลเทนมีย์
อ้าเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์

2,000,000  - ซ่อมแซมหินเรียงยาวแนวด้านท้ายประตู
ระบายน ้า ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคใน
การระบายน ้า

1,700,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการชลประทานศรสีะเกษ 97,230,000 97,230,000
1 งานซ่อมแซมคลอง  LMC  กม.4+720 อ่างฯห้วยต๊ิกชู คันคลองส่งน ้า ความยาว 30 เมตร และคลอง

ส่งน ้าดาดคอนกรีต เกดิการพังเสียหาย 
เน่ืองจากอุทกภัย มีตะกอนตกจมเป็นจ้านวน
มาก ไม่สามารถส่งน ้าได้ตามปกติ

1 แห่ง 407457 E  
1609202 N 

5938III

บ้านตะแบง หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

1,500,000 1.ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าดินถมบดอัดแน่น   
    2.ซ่อมแซมท่อลอดรับน ้า        3.คลองส่ง
น ้าดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน

1,500,000

2 งานซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลอง RMC กม.2+700 และคลอง
ส่งน ้าดาดคอนกรีต กม. 2+500 ถึง กม. 3+000  อ่างฯห้วยต๊ิกชู

-เน่ืองจากร่องรับน ้าป่า เข้าคลอง กม. 2+700
 คลอง RMC ไม่มีท่อลอดคลอง ไม่สามารถ
ระบายป่าได้ทัน ท้าให้คลองส่งน ้า เกดิการพัง
เสียหาย มีตะกอนตกจมเป็นจ้านวนมาก

1 แห่ง 409035 E 
1608270 N 5839II

บ้านตะแบง หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

3,200,000 1.ซ่อมแซมท่อลอดคลองขนาด Æ 1 ม.- 2 
แถว
2.ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต
3.ขุดลอกตะกอนดิน

3,200,000

3 ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน ้าล้นอ่างฯหนองสิ อาคารป้องกนัตล่ิงด้านท้ายถูกกระแสน ้ากดั
เซาะได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1629177 N 
403385 Eระวาง   
   48 PVB 5838 II

บ้านสิ  หมู่ท่ี  2
ต้าบลสิ

อ้าเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

2,400,000 ซ่อมแซมอาคารป้องกนัตล่ิงด้านท้ายทาง
ระบายน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่นและงานหิน
เรียง

2,400,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 งานซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลองและคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 
 RMC กม.1+000  อ่างฯห้วยต๊ิกชู

-เน่ืองจากร่องรับน ้าป่า เข้าคลอง กม. 1+000
 คลอง RMC เป็นท่อลอดคลอง ขนาด Æ 1 
ม.-1 แถว น ้าป่าไม่สามารถระบายได้ทัน ท้า
ให้ท่อลอดและคลองส่งน ้า เกดิการพังเสียหาย
 มีตะกอนตกจมเป็นจ้านวนมาก

1 แห่ง 408668 E  
1607069 N 5838 

III

บ้านตะแบง  หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

930,000 1.ซ่อมแซมท่อลอดคลองขนาด Æ 1 ม.- 2 
แถว
2.ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต
3.ขุดลอกตะกอนดิน

930,000

5 งานซ่อมแซมอาคารสะพานน ้า (Elevated Flume)  RMC กม.
0+200 พร้อมซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น    
 อ่างฯห้วยต๊ิกชู

อาคารได้รับความเสียหาย ความยาวประมาณ
 100 ม.เน่ืองจากการระบายน ้าจาก Spillway
 กระทบต่อตัวอาคารพังเสียหาย ไม่สามารถ
ส่งน ้าให้กบัคลองส่งน ้าฝ่ังขวาได้ /หินเรียง
ด้านท้ายน ้าพังเสียหายเน่ืองจากกระแสน ้า

1  แห่ง 408364 E 
1606558 N 5838 

III

บ้านตะแบง  หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

6,500,000 1.ซ่อมแซมอาคารสะพานน ้า (Elevated 
Flume) RMC กม.0+200 อ่างฯห้วยต๊ิกชู 
จ้านวน 1 แห่ง
2.ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน ้า
ล้น ความยาว 100 เมตร
3.ขุดลอกตะกอนท้ายน ้า

6,500,000

6 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาด พร้อมคันคลอง RMC ช่วง กม. 
1+000, กม.3+000 อ่างฯห้วยต๊ิกชู

เน่ืองจากคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตเกดิการพัง
เสียหาย เน่ืองจากอุทกภัย มีตะกอนตกจม
เป็นจ้านวนมาก ไม่สามารถส่งน ้าได้ตามปกติ

2 แห่ง 4090668 E 
1607559 N 5839II

บ้านตะแบง  หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

2,800,000 1.ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต
2.ขุดลอกตะกอนดิน

2,800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาด พร้อมซ่อมคันคลอง LMC ระหว่าง 
กม.1+000, กม.4+000, กม.5+000,กม.10+000 กม. และ 
กม.13+000 อ่างฯห้วยตามาย

น ้าป่าไหลหลากเข้าคลองส่งน ้าท้าให้คันคลอง
ส่งน ้าและคลองดาดคอนกรีตได้รับความ
เสียหายและมีตะกอนดินจากน ้าป่าไหลลงทับ
ถมในคลองส่งน ้าจ้านวนมาก

1 สาย 1629177 N 
454713 E  ระวาง

 5938 III

บ้านสร้างเม็ก หมู่ท่ี 5
ต้าบลหนองฮาง
อ้าเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

1,300,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
 , ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต ,ขุดตะกอน
ดินทับถม และซ่อมแซมอาคารประกอบที่
ได้รับความเสียหาย

1,300,000

8 งานซ่อมแซมคอนกรีต คลองRMC กม.15+000 ถึง กม.20+000
   อ่างฯห้วยตามาย

น ้าป่าไหลหลากเข้าคลองส่งน ้าท้าให้คันคลอง
ส่งน ้าและคลองดาดคอนกรีตได้รับความ
เสียหายและมีตะกอนดินจากน ้าป่าไหลลงทับ
ถมในคลองส่งน ้าจ้านวนมาก

1 สาย 1635964 N 
4548713 E  

ระวาง 5938 IV

บ้านกดุผักหนาม หมู่ท่ี 6 
ต้าบลหนองฮาง
อ้าเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

850,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
 , ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต ,ขุดตะกอน
ดินทับถม และซ่อมแซมอาคารประกอบที่
ได้รับความเสียหาย

850,000

9 งานซ่อมแซมคลองดาดคลอง  RMC ช่วง กม.3+000, กม.
4+000 อ่างฯห้วยต๊ิกชู

เน่ืองจากคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตและถนน
บนคันคลองเกดิการพังเสียหาย เน่ืองจาก
อุทกภัย มีตะกอนตกจมเป็นจ้านวนมาก ไม่
สามารถส่งน ้าได้ตามปกติ

1  แห่ง 408890 E  
1608881 N 

5938III

บ้านตะแบง  หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

1,200,000 เสริมหลังคันและซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาด
คอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน

1,200,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

10 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบ คลอง LMC 
กม.0+000 ถึง กม.2+627 อ่างฯห้วยซัน

คอนกรีตดาดและอาคารประกอบเสียหาย 1 สาย E 432200   
N1665500 ระวาง 

   5839 II

บ้านกดุโง้ง  หมู่ท่ี 6,8
ต้าบลโพนข่า
อ้าเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

1,450,000 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบ
พร้อมขุดลอกตะกอนดิน

1,450,000

11 งานซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวาสถานีสูบน ้าบ้านโนน
จานช่วง กม.0+360 ถึง กม.2+260

คลองส่งน ้าถูกน ้าไหลข้ามและกดัเซาะเสียหาย 1 สาย E 436778 
N1674443ระวาง  

  5838 II

บ้านโนนจาน  หมู่ 3
ต้าบลโพธ์ิ

อ้าเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

2,200,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตและอาคาร
ประกอบพร้อมขุดลอกตะกอนดิน

2,200,000

12 งานซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 1R-RMC,1L-RMC ,
2L-RMC และ 3L-RMC  อ่างฯห้วยตามาย

น ้าป่าไหลหลากเข้าคลองส่งน ้าท้าให้คันคลอง
ส่งน ้าและคลองดาดคอนกรีตได้รับความ
เสียหายและมีตะกอนดินจากน ้าป่าไหลลงทับ
ถมในคลองส่งน ้าจ้านวนมาก

4 สาย 1632595 N 
457010 E  ระวาง

 5938 IV

บ้านค้าน้อย หมู่ท่ี 8
ต้าบลหนองฮาง
อ้าเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

5,550,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
 , ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต ,ขุดตะกอน
ดินทับถม และซ่อมแซมอาคารประกอบที่
ได้รับความเสียหาย

5,550,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

13 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคอนกรีต  LMC  ช่วง กม.6+000 ถึง
 กม.8+000 อ่างฯห้วยต๊ิกชู

เน่ืองจากคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตเกดิการพัง
เสียหาย เน่ืองจากอุทกภัย มีตะกอนตกจม
เป็นจ้านวนมาก ไม่สามารถส่งน ้าได้ตามปกติ

1 สาย 405962 E 
1609232 N 5838I

บ้านตะแบง  หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

2,500,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า ท่อลอดรับน ้าและ
คลองส่งน ้าดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน

2,500,000

14 งานซ่อมแซมคันคลอง พร้อมท่อส่งน ้าเข้านา  1L-RMC กม. 
2+000  อ่างฯห้วยต๊ิกชู

ท่อส่งน ้าเข้านา และคันท้านบดินเกดิการพัง
เสียหาย ไม่สามารถส่งน ้าได้ตามปกติ

1 แห่ง 405700 E 
1610500 N 5838I

บ้านตะแบง  หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

290,000 ซ่อมแซมคันคลองดินถมบดอัดแน่น และ
ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านา

290,000

15 งานซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต LMC กม.11+000 ถึง 
23+000  อ่างฯห้วยตามาย

น ้าป่าไหลหลากเข้าคลองส่งน ้าท้าให้คันคลอง
ส่งน ้าและคลองดาดคอนกรีตได้รับความ
เสียหายและมีตะกอนดินจากน ้าป่าไหลลงทับ
ถมในคลองส่งน ้าจ้านวนมาก

1 สาย 1629177 N 
454713 E  ระวาง

 5938 III

บ้านหนองอะโลม หมู่ท่ี9
ต้าบลเขิน

อ้าเภอน ้าเกลี ยง
จังหวัดศรีสะเกษ

2,500,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
 , ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต ,ขุดตะกอน
ดินทับถม และซ่อมแซมอาคารประกอบที่
ได้รับความเสียหาย

2,500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

16 งานซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต  LMC  กม. 10+000 ถึง  
16+700 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยศาลา

เน่ืองจากคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตเกดิการพัง
เสียหาย เน่ืองจากอุทกภัย มีตะกอนตกจม
เป็นจ้านวนมาก ไม่สามารถส่งน ้าได้ตามปกติ

1 สาย 413600 E
1611197 N 

5839II

บ้านโคกตาล  หมู่  1
ต้าบลโคกตาล
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

3,150,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าดินถมบดอัดแน่น 
และคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอก
ตะกอน

3,150,000

17 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคอนกรีต 1L-LMC  ช่วง กม.13+700
 ถึง กม.14+700 อ่างฯห้วยศาลา

เน่ืองจากคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตเกดิการพัง
เสียหาย เน่ืองจากอุทกภัย มีตะกอนตกจม
เป็นจ้านวนมาก ไม่สามารถส่งน ้าได้ตามปกติ

1 สาย 415344 E
1616807 N

5938III

บ้านคลองล้าเจียก  หมู่  9
ต้าบลปรือใหญ่
อ้าเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

1,800,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตพร้อมขุด
ลอกตะกอน

1,800,000

18 งานซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลอง RMC ช่วงกม. 7+000, 
กม. 8+000 อ่างฯห้วยต๊ิกชู

เน่ืองจากคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตเกดิการพัง
เสียหาย เน่ืองจากอุทกภัย มีตะกอนตกจม
เป็นจ้านวนมาก ไม่สามารถส่งน ้าได้ตามปกติ

1 สาย 410645 E 
1609651 N 5839II

บ้านตะแบง  หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

1,700,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตพร้อมขุด
ลอกตะกอน

1,700,000

19 งานซ่อมแซมฝายบ้านพะเนา พร้อมอาคารประกอบ ฝายบ้านพะเนา พร้อมอาคารประกอบต่างๆ 
เกดิความเสียหายเน่ืองจากอุทกภัย ไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

1 แห่ง 392558 E 
1681927 N 5837 

IV ระวาง

บ้านตะแบง  หมู่  9
ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

1,500,000 1.ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า-ด้านท้าย พร้อม
ขุดลอกตะกอนท้ายน ้า
2.ซ่อมแซมคันท้านบดินทางเข้าหัวงาน
3.ซ่อมแซมบานระบาย

1,500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

20 งานซ่อมแซมฝายห้วยทับทัน พร้อมอาคารประกอบ ฝายห้วยทับทัน พร้อมอาคารประกอบต่างๆ 
เกดิความเสียหายเน่ืองจากอุทกภัย ไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

1 แห่ง 397317 E 
1592855 N 5837 

IV ระวาง

บ้านฝ่ังธน  หมู่  1
ต้าบลห้วยทับทัน 
อ้าเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ

1,500,000 1.ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า-ด้านท้าย พร้อม
ขุดลอกตะกอนท้ายน ้า
2.ซ่อมแซมคันท้านบดินทางเข้าหัวงาน
3.ซ่อมแซมบานระบายน ้า

1,500,000

21 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย  1R - LMC  ช่วง กม. 0+880 ถึง กม.
1+900 อ่างฯห้วยตาจู

คลองส่งน ้าถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหายเป็นช่วงๆไม่สามารถส่งน ้าให้พื นท่ี
การเกษตรได้

1 สาย 1607925 N 
429417 Eระวาง   
     48 PVB 5838 

II

บ้านตานวน  หมู่ท่ี  8
ต้าบลกนัทรอม
อ้าเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

2,300,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
และซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง

2,300,000

22 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย  LMC ช่วงกม. 4+000 ถึง กม.6+000
 อ่างฯห้วยตาจู

คลองส่งน ้าถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหายเป็นช่วงๆไม่สามารถส่งน ้าให้พื นท่ี
การเกษตรได้

1 สาย 1607925 N 
429417 Eระวาง   
   48 PVB 5838 II

บ้านตานวน  หมู่ท่ี  4
ต้าบลกนัทรอม
อ้าเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

3,000,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
และซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง

3,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

23 งานซ่อมแซม Flume อ่างฯห้วยตาจู Flume ทรุดตัวและเกดิรอยร่ัวร้าวจากสาเหตุ
การกดัเซาะของน ้าบริเวณคันดินขอบข้างตัว
อาคารท้าให้ส่งน ้าไม่มีประสิทธิภาพ

2 แห่ง 1607925 N 
429417 Eระวาง   
         48 PVB 

5838 II

บ้านตานวน  หมู่ท่ี 5
ต้าบลกนัทรอม
อ้าเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

1,590,000 ซ่อมแซมคันดินขอบตัว Flume ด้วยดินถม
บดแน่นและซ่อมแซม คสล. ตัว Flume

1,590,000

24 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลอง RMC ช่วง กม.0+000 ถึง 
กม.4+000 อ่างฯห้วยตามาย

น ้าป่าไหลหลากเข้าคลองส่งน ้าท้าให้คันคลอง
ส่งน ้าและคลองดาดคอนกรีตได้รับความ
เสียหายและมีตะกอนดินจากน ้าป่าไหลลงทับ
ถมในคลองส่งน ้าจ้านวนมาก

1 สาย 1629177 N   
456085 E  ระวาง

 5938 III

บ้านหนองตะกาจ หมู่ท่ี 11
ต้าบลตระกาจ

อ้าเภอกนัทร์ลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

950,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
 , ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต ,ขุดตะกอน
ดินทับถม และซ่อมแซมอาคารประกอบที่
ได้รับความเสียหาย

950,000

25 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC ช่วง กม. 1+900 ถึง กม.3+900
 อ่างฯหนองสิ

คลองส่งน ้าถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหายเป็นช่วงๆไม่สามารถส่งน ้าให้พื นท่ี
การเกษตรได้

1 สาย 1629177 N 
403385 Eระวาง   
         48 PVB 

5838 II

บ้านศิวาลัย  หมู่ท่ี  3
ต้าบลสิ

อ้าเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

2,500,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
และซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง

2,500,000

26 งานซ่อมแซมพนังกั นน ้า DPL  2-1   บ้านส้มป่อย  กม.0+000 -
 กม.5+000

พนังกั นน ้า ท่ีกรมชลประทานได้รับถ่ายโอน 
จาก พพ. เกดิการพังเสียหาย ไม่สามารถกั น
ปริมาณน ้าจากแม่น ้ามูลให้เข้า พท.การเกษตร
ได้ พท.การเกษตรเกดิความเสียหายเป็น
จ้านวนมาก

1 สาย 0417978 E  
1688594 N 5839 

IV

บ้านส้มป่อยน้อย หมู่  15
ต้าบลส้มป่อย
อ้าเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

7,500,000 ซ่อมแซมพนังกั นน ้าตลอดริมฝ่ังแม่น ้ามูลเป็น
ช่วงๆ ความยาว   5,000   เมตร พร้อม
ซ่อมแซมอาคารประกอบ ที่พังช้ารุดเสียหาย

7,500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

27 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบ คลอง RMC 
กม.0+000 ถึง กม.4+330 อ่างฯห้วยซัน

คอนกรีตดาดและอาคารประกอบเสียหาย 1 สาย E 432650   
N1666300 ระวาง 

   5839 II

บ้านบก  หมู่ท่ี 3
ต้าบลโพนข่า
อ้าเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

1,700,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตและอาคาร
ประกอบพร้อมขุดลอกตะกอนดิน

1,700,000

28 งานซ่อมแซมพนังกั นน ้า    Dilke 6 หนองบัวดง พนังกั นน ้า ท่ีกรมชลประทานได้รับถ่ายโอน 
จาก พพ. เกดิการพังเสียหาย ไม่สามารถกั น
ปริมาณน ้าจากล้าน ้าเสียวให้เข้า พท.
การเกษตรได้ พท.การเกษตรเกดิความเสียหาย
เป็นจ้านวน

1 สาย 399376 E   
1705646 N

บ้านทับส่วย หมู่ 5       
ต้าบลหนองบัวดง  

อ้าเภอศิลาลาด   จังหวัด
ศรีสะเกษ

7,900,000 ซ่อมแซมพนังกั นน ้าตลอดริมฝ่ังล้าน ้าเสียว
เป็นช่วงๆ ความยาว    3,500 เมตร พร้อม
ซ่อมแซมอาคารประกอบ ที่พังช้ารุดเสียหาย

7,900,000

29 งานซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน ้าล้น และขุดลอก
เพือ่การกกัเกบ็น ้า อ่างเกบ็น ้าห้วยเล้า อันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

หินเรียงด้านท้ายน ้าถูกกระแสน ้าพัดพัง
เสียหาย และมีตะกอนดินตกจมเป็นจ้านวน
มาก ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1 แห่ง 407500 E   
1609400 N 5838 

III

ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

2,900,000 1.ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายน ้าอาคารระบาย
น ้าล้นพร้อมขุดลอกตะกอนด้านท้ายน ้า        
   2.ขุดลอกเพิม่การเกบ็กกัน ้า

2,900,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

30 งานซ่อมแซมอาคาร ทรบ.ส่งน ้าฝ่ังซ้าย และซ่อมแซมคลองส่ง
น ้าดาดคอนกรีตพร้อมคันคลองส่งน ้า  อ่างเกบ็น ้าห้วยเล้าอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

อาคาร ทรบ.ส่งน ้าฝ่ังซ้ายเกดิการช้ารุดเสียหาย
 มีตะกอนตกจมเป็นจ้านวนมาก ไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

1 แห่ง 407500 E   
1609400 N 5838 

III

 ต้าบลห้วยต๊ิกชู
อ้าเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

5,450,000 ซ่อมแซมอาคาร ทรบ.ส่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง 
พร้อมขุดลอกตะกอน

5,450,000

31 งานซ่อมแซมอาคาร ทรบ.ท่อส่งน ้าฝ่ังขวา-ซ้าย  อ่างเกบ็น ้า
บ้านมะขาม อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

อาคาร ทรบ.ท่อส่งน ้า เกดิช้ารุดเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้

1 แห่ง 413844 E 
1616169 N 5838 

IV

บ้านมะขาม
ต้าบลปรือใหญ่
อ้าเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

1,850,000 1.ซ่อมแซมอาคาร ทรบ.ส่งน ้าฝ่ังขวา พร้อม
บานระบาย          2.ซ่อมแซมหินเรียงด้าน
ท้ายน ้า

1,850,000

32 งานซ่อมแซมอาคารน ้าตก (Drop) และคลองส่งน ้าดาด
คอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเกบ็น ้าห้วยไผ่ อัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

อาคารลดระดับน ้า (Drop) เกดิการช้ารุด
เสียหายไม่สามารถ ส่งน ้าได้ตามปกติ

1 แห่ง 401788 E 
1604959 N

บ้านพนมชัย
ต้าบลห้วยตามอญ

อ้าเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

650,000 -ซ่อมแซมอาคารลดระดับน ้าพร้อมปรับปรุง
คันคลองดินถมบดอัดแน่น และขุดลอก
ตะกอนด้านท้ายน ้า

650,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

33 งานซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต LMC กม. 0+500 ถึง 
10+000  อ่างฯห้วยตามาย

น ้าป่าไหลหลากเข้าคลองส่งน ้าท้าให้คันคลอง
ส่งน ้าและคลองดาดคอนกรีตได้รับความ
เสียหายและมีตะกอนดินจากน ้าป่าไหลลงทับ
ถมในคลองส่งน ้าจ้านวนมาก

1 สาย 1629177 N 
454713 E  ระวาง

 5938 III

บ้านสร้างเม็กใต้ หมู่ท่ี10
ต้าบลหนองฮาง
อ้าเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

2,500,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
 , ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต ,ขุดตะกอน
ดินทับถม และซ่อมแซมอาคารประกอบที่
ได้รับความเสียหาย

2,500,000

34 ซ่อมแซมอาคารท้ายทรบ.    ฝ่ังขวา อ่างฯห้วยตะแบง อาคารด้านท้ายทรบ.              ถูกกระแสน ้า
กดัเซาะได้รับความเสียหาย

1แห่ง 1602112 N 
443785 Eระวาง   
   48 PVB 5837 II

บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  6
ต้าบลบักดอง
อ้าเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

1,300,000 ซ่อมแซมด้วยดินถมบดอัดแน่นและง่านหิน
เรียง

1,300,000

35 ซ่อมแซมคลองระบายน ้าท้ายท้านบดิน อ่างฯห้วยทา ถูกกระแสน ้ากดัเซาะได้รับความเสียหาย 1 แห่ง 1604780 N 
441812 Eระวาง   
     48 PVB 5838 

II

บ้านส้าโรงเกยีรติ  หมู่ท่ี  5
ต้าบลบักดอง
อ้าเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

870,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
และซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมปลูก
หญ้า

870,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

36 งานซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีตคลองสายใหญ่ฝ่ังขวา   
อ่างฯห้วยตามาย

น ้าป่าไหลหลากเข้าคลองส่งน ้าท้าให้คันคลอง
ส่งน ้าและคลองดาดคอนกรีตได้รับความ
เสียหายและมีตะกอนดินจากน ้าป่าไหลลงทับ
ถมในคลองส่งน ้าจ้านวนมาก

1 สาย 1629177 N 
454685 E  ระวาง

 5938 III

บ้านหนองตอ หมู่ท่ี 3
ต้าบลหนองฮาง
อ้าเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

9,450,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าด้วยดินถมบดอัดแน่น
 , ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต ,ขุดตะกอน
ดินทับถม และซ่อมแซมอาคารประกอบที่
ได้รับความเสียหาย

9,450,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 9 127,938,800 116,617,800
โครงการชลประทานปราจีนบุรี 30,420,000 22,343,000

1 ซ่อมแซม ทรบ.คลองตามี โครงการท่าแห ทรบ. คลองตามี ถูกกระแสน ้าไหลข้ามถนน
หลัง ทรบ.สูงประมาณ 0.5 - 1 เมตร ดังรูป 
ท้าให้เกดิการกดัเซาะดินถมหลังทรบ. หินกอ่
ด้านท้ายน ้าถูกกดัเซาะเป็นโพรงด้านใต้ หินทิ ง
ถูกความแรงของกระแสน ้าท่ีไหลข้ามจากหลัง
คันปลิวกระจัดกระจายเสียหาย

1 แห่ง 0781700 E 
1547400 N

 ระวาง 5336 IV

หมู่ท่ี 7 
บ้านหาดมะกอก
ต้าบลบ้านทาม

อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

450,000  - ซ่อมแซมบดอัดดินหลัง ทรบ. ใหม่ ,    หิน
กอ่ด้านเหนือน ้าและท้ายน ้า , หินทิ งด้าน
เหนือน ้าและท้ายน ้าที่เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

420,000

2 ซ่อมแซมคันโอบ ทรบ.วังไทร    และ คันคลองวังไทร  โครงการ
ท่าแห

คันโอบ ทรบ. วังไทร ถูกกระแสน ้าไหลข้ามสูง
 ประมาณ 0.2 - 0.5 เมตร ท้าให้เกดิการกดั
เซาะตัวคันโอบและผิวการจราจรบางส่วน      
                            คันคลองวังไทร เกดิ
การทรุดตัวและถูกการกดัเซาะผิวการจราจร 
เป็นหลุมเป็นบ่อ ช้ารุดเสียหายอัน
เน่ืองมาจากปริมาณน ้า ไหลข้ามคันเป็น
จ้านวนมาก

1 แห่ง 0780400 E 
1547400 N

ระวาง 5336 IV

หมู่ท่ี 7 
บ้านวังสะบ้า  
ต้าบลวังดาล

อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

4,500,000  - ซ่อมแซมบดอัดดินของคันโอบ , ลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น , หินคลุก ,  ลาดยาง Prime
 Coat และ Cape Seal  ความยาว 2,400 ม.
 ที่เสียกลับสู่สภาพเดิม

4,400,000

3 ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองท่าแห โครงการท่าแห อาคารถูกน ้าไหลข้ามและท่วมขังเป็นเวลานาน
 ท้าให้เกดิการกดัเซาะและยุบตัวทั งด้านหน้า
และด้านหลังตัวอาคาร หินกอ่ หินเรียง ช้ารุด
เสียหาย

1 แห่ง 0772300 E 
1548900 N 

ระวาง 5336 IV

หมู่ท่ี 3 
บ้านสัมพันธ์
ต้าบลสัมพันธ์

อ้าเภอศรีมหาโพธ์ิ
จังหวัดปราจีนบุรี

1,300,000  - ซ่อมแซมบดอัดดินของคันโอบ , ลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น , หินทิ ง , หินกอ่ด้านท้ายน ้า
  ที่เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

1,200,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมท้ายน ้า ปตร.กะพ้อใหญ่ โครงการท่าแห พื นท่ีถูกน ้าท่วมกระแสน ้ากดัเซาะคันคลอง ท้า
ให้หินเรียงและหินทิ งด้านท้ายน ้าหายไปมีน ้า
ขัง เป็นหลุมในพื นท่ีบริเวณหัวงาน และคัน
โอบช้ารุดเสียหาย

1 แห่ง 0777800 E 
1546700 N

 ระวาง 5336 IV

หมู่ท่ี 6 
บ้านวังกระพงษ์
ต้าบลบ้านทาม

อ้าเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

2,000,000  - ซ่อมแซมบดอัดดินบริเวณคันโอบด้านท้าย
น ้าที่ถูกกดัเซาะ  , หินกอ่ด้านท้ายน ้า ที่
เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

1,800,000

5 ซ่อมแซม ปตร.บางไผ่ โครงการท่าแห พื นท่ีถูกน ้าท่วมกระแสน ้ากดัเซาะคันโอบ ท้า
ให้หินเรียงและหินทิ งด้านท้ายหายไปมีน ้าขัง 
เป็นหลุมในพื นท่ีบริเวณหัวงาน และคันโอบ
ช้ารุดเสียหาย

1 แห่ง 0765600 E 
1552600 N

 ระวาง 5237 II

หมู่ท่ี 8
บ้านบางไผ่

ต้าบลประจันตคา
อ้าเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

850,000  - ซ่อมแซมลูกรังพร้อมบดอัดแน่น , หินทิ ง , 
หินกอ่ หลังตัวอาคารและด้านท้ายน ้าที่
เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

800,000

6 ซ่อมแซมคันกั นน ้าท่าแห กม.42+815 ถึง กม. 52+615   
โครงการท่าแห

พื นท่ีคันคลองท่าแห  กม.42+815 ถึง กม. 
52+615    ถูกมวลน ้าไหลข้าม  ความสูง 
0.20-0.60 เมตร  ตลอดทั งสายท้าให้เกดิการ
กดัเซาะผิวจราจรและคันกั นน ้าขาดเป็นหลุม
ลึกตลอดทั งแนว

1 สาย 0764200 E 
1551600 N 
ระวาง 5237 II

หมู่ท่ี 5
บ้านท่าเกวียน
ต้าบลสัมพันธ์

อ้าเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

5,200,000  -ซ่อมแซมบดอัดดิน , ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
 ความยาว 5,350 ม. เพือ่ซ่อมแซมผิวจราจรที่
เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

5,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 ซ่อมแซมคันคลองไทร ฝ่ังซ้าย โครงการท่าแห เน่ืองจากคันกั นน ้า กม.1+300 บ้านปาก
แพรกขาด ท้าให้มวลน ้าไหลข้ามเข้าคลองไทร
จ้านวนมาก สูงประมาณ 0.20-0.40 เมตร 
เป็นช่วงๆ  ท้าให้คันคลองถูกน ้ากดัเซาะตลอด
ทั งสาย

1 สาย 085900 E 
1547900 N

 ระวาง 5336 IV

หมู่ท่ี 3
บ้านเพชรเอิม
ต้าบลวังดาล

อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

700,000  -ซ่อมแซมบดอัดดิน , ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
 ผิวจราจร 2,500 ม. ที่เสียหายกลับสู่สภาพ
เดิม

700,000

8 ซ่อมแซมด้านเหนือน ้า-ท้ายน ้า ปตร.เพชรเอิม โครงการท่าแห ด้านหน้า ปตร.เพชรเอิม  ถูกมวลน ้าจ้านวน
มากไหลผ่าน  ท้าให้เกดิการกดัเซาะบริเวณ
หินทิ งยาวประมาณ 0.30 เมตร ลึกประมาณ 
3.00 เมตร หินทิ งถูกกระแสน ้าพัดท้าให้เกดิ
ความเสียหาย

1 แห่ง 0786300 E 
1547600 N

 ระวาง 5336 IV

หมู่ท่ี 3
บ้านเพชรเอิม
ต้าบลวังดาล

อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

1,500,000  - ซ่อมแซมบดอัดดินบริเวณคันโอบ , หินกอ่
และทิ งหิน ด้านท้ายน ้าที่เสียหายกลับสู่สภาพ
เดิม

1,330,000

9 ซ่อมแซม  ปตร.ปลายคลองท่าแห โครงการท่าแห บริเวณหินกอ่ด้านท้ายน ้าถูกกดัเซาะเสียหาย 
เน่ืองจากมวลน ้าจ้านวนมากท่ีระบายออกจาก
ทุ่งท่าแห  หินทิ งด้านท้ายถูกกดัเซาะและช้ารุด
เสียหายตามกระแสน ้าทั ง 2 ด้าน และระดับ
น ้าสูง ท่วมบ้านพักเจ้าหน้าท่ี

1 แห่ง 0764700 E 
1551900 N

 ระวาง 5237 II

หมู่ท่ี 6 
 บ้านปากคลอง

ต้าบลบางบริบูรณ์
อ้าเภอเมือง

จังหวัดปราจีนบุรี

900,000  -ซ่อมแซมหินกอ่และหินทิ งด้านท้าย ,
ซ่อมแซมลูกรังพร้อมบดอัดแน่นและบดอัด
ดินบริเวณคันโอบ ที่เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

10 ซ่อมแซม  ทรบ.กดุหนองบัว โครงการท่าแห กระแสน ้าไหลข้ามหลัง ทรบ.กดุหนองบัว สูง 
0.60 เมตร  ท้าให้เกดิการกดัเซาะคันโอบ หิน
กอ่ หินทิ ง ด้านท้าย ทรบ.ช้ารุดเสียหาย

1 แห่ง 0783100 E 
1546800 N

 ระวาง 5336 IV

หมู่ท่ี 7  
บ้านวังสะบ้า
ต้าบลวังดาล

อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

800,000  - ซ่อมแซมบดอัดดินและลูกรังพร้อมบดอัด
แน่นบริเวณคันโอบ  , ซ่อมแซมหินกอ่และ
หินทิ งพร้อมอาคารประกอบ ที่เสียหายกลับสู่
สภาพเดิม

650,000

11 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝ่ังขวา กม.8+700 ถึง 
10+500 โครงการห้วยไคร้

คันคลองส่งน ้า ถูกน ้าเอ่อล้นท่วมข้ามคัน ท้า
ให้คันบางช่วงมีการทรุดตัว และดินสไลด์ลง
มาทับถมท่ีคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าได้รับความ
เสียหายอย่างมาก

1 สาย 0712200 E 
1531500 N 
ระวาง 5337 II

หมู่ท่ี 1   
บ้านโนนฝาว

ต้าบลวังตะเคียน 
อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

3,000,000 - ซ่อมแซมบดอัดดินและลูกรังพร้อมบดอัด
แน่นบนผิวจราจร ความยาว 1,800 ม. ที่
เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

869,000

12 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝ่ังซ้าย กม.0+000 - กม.
1+000 โครงการห้วยไคร้

คันคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ถูกน ้ากดัเซาะ
จากอุทกภัย ท้าให้คันคลองส่งน ้าเกดิการทรุด
ตัวพังทลายท้าให้น ้าไหลบ่าออกนอกคลองส่ง
น ้า สร้างความเสียหายให้แกคั่นคลองส่งน ้า 
และคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า

1 สาย 0812269 E 
1531587 N
ระวาง 5336 I

หมู่ท่ี 14
บ้านชลประทาน
ต้าบลวังตะเคียน
อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

1,700,000 - ซ่อมแซมบดอัดดินและลูกรังพร้อมบดอัด
แน่นบนผิวจราจร ความยาว 1,000 ม. ที่
เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

482,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

13 ซ่อมแซมคันคลองซอยห้วยไคร้ 1 ขวา กม.0+000 ถึง 2+360 
โครงการห้วยไคร้

คันคลองซฮย 1 ขวา ได้รับความเสียหาย 
เน่ืองจากอุกทกภัย ถูกน ้ากดัเซาะท้าให้ดิน
สไลด์ทรุดตัวลงทับถมในคลองส่งน ้า สร้าง
ความเสียหายแกคั่นคลองส่งน ้า และคอนกรีต
ดาดคลองเป็น อย่างมาก

1 สาย 0812971 E 
1532892 N
ระวาง 5336 I

หมู่ท่ี 8
บ้านคลองระกา้
ต้าบลวังตะเคียน
อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

2,500,000 - ซ่อมแซมบดอัดดินและลูกรังพร้อมบดอัด
แน่นบนผิวจราจร ความยาว 2,360 ม. ที่
เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

827,000

14 ซ่อมแซมคันโอบ ปตร.ปลายคลองห้วยไคร้ กม.0+000 ถึง กม.
0+800 โครงการห้วยไคร้

คันกั นน ้าน ้า ถูกน ้ากดัเซาะจากอุทกภัย ท้าให้
ถนนบนคันคลอง มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ 
และมีการทรุดตัวของคันกั นน ้าในบางช่วง ท้า
ให้การสัญจรเป็นไปได้อย่างยาก ล้าบาก

1 สาย 08065342 E
1534980 N
ระวาง 5336 I

หมู่ท่ี 1
บ้านโพธ์ิทอง

ต้าบลวังตะเคียน
อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

1,200,000 - ซ่อมแซมบดอัดดินและลูกรังพร้อมบดอัด
แน่นบนผิวจราจร ความยาว 800 ม. ที่
เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

364,000

15 ซ่อมแซม ทรบ.ตะเคียนทอง 1 โครงการตะเคียนทอง อาคาร ทรบ. ตะเคียนทองได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย หินเรียง หินกอ่ บริเวณตัวอาคาร
ถูกน ้ากดัเซาะจ้านวนมาก และมีตะกอนดิน
ทับถมขวางทางน ้า จ้าเป็นต้องมีการซ่อมแซม
ให้มีสภาพดีอย่างเดิม

1 แห่ง  0784451 E 
1544212 N

ระวาง 5336 IV

หมู่ท่ี 3  
บ้านโซ่ง 

ต้าบลหาดนางแกว้
อ้าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

720,000 - ซ่อมแซมบดอัดดิน , ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
บริเวณคันโอบ และหินทิ ง ด้านท้ายน ้าที่
เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

310,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

16 ซ่อมแซม อาคารบังคับน ้าคลองชุมพล
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

บริเวณตัวอาคารบังคับน ้าถูกน ้ากดัเซาะหินกอ่
 หินเรียงเสียหาย จากอุทกภัยท่ีเข้าท่วมพื นท่ี 
ท้าให้เกดิช่องรูโพรงของอาคาร และบริเวณ
ตล่ิงถูกกดัเซาะเข้าไปเป็นบริเวณกว้าง เกดิ
ตะกอนดินทับถมขวางล้าน ้า

1 แห่ง 0799800 E 
1554997 N

ระวาง 5337 II

หมู่ท่ี 8 
ต้าบลส้าพันตา

อ้าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

1,100,000 - ซ่อมแซมบดอัดดิน , ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
บริเวณคันโอบ , หินเรียง และ หินทิ ง บริเวณ
ท้ายน ้า ที่เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

561,000

17 ซ่องแซมคันป้องกนัน ้าท่วมหัวงานโครงการชลประทานปราจีนบุรี คันดินเดิมถูกน ้ากดัเซาะพังเสียหายเน่ืองจาก
อุทกภัย น ้าไหลเข้าท่วมบริเวณหัวงานและ
บ้านพัก

1 แห่ง 0754200 E 
1555900 N 
ระวาง 5237 II

หมู่ 1 
บ้านโคกกะจะ
ต้าบลรอบเมือง

อ้าเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี

2,000,000 -ซ่อมแซมคันดินป้องกนัน ้าท่วมความยาว
ประมาณ 810 เมตร รอบพื นที่หัวงาน
โครงการฯที่เสียหายกลับสู่สภาพเดิม

1,830,000

โครงการชลประทานสระแก้ว 11,970,000 11,970,000
1 ซ่อมแซมทางระบายน ้าท้ายอ่างเกบ็น ้าห้วยชัน น ้ากดัเซาะ ทางระบายน ้าได้รับความเสียหาย

ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
1 แห่ง E 224089

N 1547818
ระวาง 5436 I

ต้าบลช่องกุ่ม
อ้าเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว้

2,500,000  - ลงดินถมบดอัดแน่น
 - ลงหินทิ ง

2,500,000

2 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นท้านบดิน อ่างเกบ็น ้าคลองเกลือ น ้ากดัเซาะตัวฝายช้ารุดได้รับความเสียหายไม่
สามารถเกบ็กกัน ้าได้ตามปกติ

1 แห่ง E 214800
N 1544258
ระวาง 5436 I

ต้าบลหนองหมากฝ้าย
อ้าเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว้

2,300,000  - ทุบรื อคอนกรีต
 - ลูกรังถมบดอัดแน่น
 - คอนกรีตดาด

2,300,000

3 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา อ่างเกบ็น ้าคลองพันโป้ น ้ากดัเซาะดิน คันคลองส่งน ้า บริเวณ กม. 
0+030 ถึง 0+430  ความเสียหาย ยาว 400 
เมตร และคลองส่งน ้าคอนกรีต เสียหาย 60 
เมตร

1 สาย 0183767E  
1551480N

ระวาง 5437III

ต้าบลบ้านแกง้
อ้าเภอเมือง

จังหวัดสระแกว้

920,000 1. ดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน
2. ดินปราศจากวัชพืชและส่ิงเจอปน
3. คอนกรีตดาด

920,000

68/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4  ซ่อมแซมถนนรอบอ่างเกบ็น ้าห้วยยาง น ้ากดัเซาะผิวทางและชั นโครงสร้างถนน
เสียหาย น ้าท่วมขังระบายไม่ทัน

22 แห่ง 243455E
1549914N 

ระวาง 5537 III

ต้าบลทัพราช
อ้าเภอตาพระยา
จังหวัดสระแกว้

5,000,000 เพิม่ขนาดและจ้านวนท่อระบายน ้า,ดินถมบด
อัดแน่นและลูกรังบดอัดแน่น

5,000,000

5 ซ่อมแซมป้องกนัตล่ีงและคลองส่งน ้าท้านบดินล้าสะโตน น ้ากดัเซาะคันคลองส่งน ้า ชั นโครงสร้างของ
คลองส่งน ้าเสียหาย

3 แห่ง 265810E
1556542N

ระวาง 5537 II

ต้าบลทัพเสด็จ
อ้าเภอตาพระยา
จังหวัดสระแกว้

560,000 รื อย้ายวัสดุที่ช้ารุด,ถมดินบดอัดแน่นตกแต่ง,
ดาดคอนกรีต,ลูกรังถมบดอัดแน่น

560,000

6 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าอ่างเกบ็น ้าห้วยตะเคียน น ้ากดัเซาะคันคลองส่งน ้า ชั นโครงสร้างของ
คลองส่งน ้าเสียหาย

2 แห่ง 249994E
1543811N

ระวาง 5536 IV

ต้าบลโคคลาน
อ้าเภอตาพระยา
จังหวัดสระแกว้

140,000 รื อย้ายวัสดุที่ช้ารุด,ถมดินบดอัดแน่นตกแต่ง,
ดาดคอนกรีต,ลูกรังถมบดอัดแน่น

140,000

7 ซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าอ่างเกบ็น ้าเขาสามสิบ น ้าไหลข้ามถนน กดัเซาะผิวจราจรถึงชั น
โครงสร้าง ท้าให้เสียหายช้ารุด ระยะทาง 50 
เมตร

1 สาย 191107E
1518156N

ระวาง 5436 III

ต้าบลเขาสามสิบ
อ้าเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแกว้

550,000 ขุดรื อโครงสร้างเดิมพร้อมว่างท่อขนาด Æ 
0.80 เมตร ยาว 8 เมตร บดอัดแน่นดินลูกรัง
 หินคลุกและลาดยางผิวจราจร

550,000

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 19,700,000 17,356,000
1 ซ่อมแซม คันโอบ ปตร.คลองบางหัก พื นท่ีด้านข้างปตร.ถูกขุดเป็นทางระบายน ้า

ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้า แนวหินทิ งได้รับความ
เสียหาย จากการระบายน ้า

1 แห่ง 7228000 E
14984000N

ต้าบลบางหัก
อ้าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

1,000,000 ซ่อมแซมคันโอบแนวหินทิ งด้านท้ายอาคาร
แนวหินทิ งด้านท้ายอาคาร 0.5 ม.  ปตร. 
ขนาด 20x30 เมตร

700,000

2 ซ่อมแซม คันโอบ ปตร.คลองนาล่าง คันโอบ ปตร. มีระดับต้่า เม่ือน ้าในคลองหรือ
แม่น ้ามีระดับสูงขึ น น ้าจะเอ่อล้นไหลข้ามคัน 
กดัเซาะคันดิน มีการทรุดตัวเป็นหลุม

1 แห่ง 7248000E 
15041000N

ต้าบลบ้านโพธ์ิ
อ้าเภอบ้านโพธ์ิ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

600,000 ซ่อมแซมคันโอบ  ปตร. 50 ซม. กว้าง 3 เมตร
 ยาวประมาณ 100 ม. ให้เชื่อมแนวถนน

500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

3 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ (ฝ่ังซ้าย)กม.
34+370 - 37+300

ถนนลาดยางถูกกระแสน ้ากดัเซาะผิวจราจร 
เป็นร่องลึกประมาณ 5-10 ซม. กว้าง1-1.5
เมตร เป็นช่วงๆ ตลอดความยาว

1 สาย 33296147  PQR 
33395947  PQR

ต้าบลวัดหลวง
อ้าเภอพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี

13,000,000 รื อและซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร    (ลาด
ยาง) ใหม่ กว้าง 7 เมตร ยาว 2.930 กม.

12,306,000

4 ซ่อมแซมคันถนนหลังท่อลอดถนนคันคลองส่งน ้า กม.42+750 ขุดเปิดคันคลอง ช่วยระบายน ้าท่วมขังในพื นท่ี
ข้างคลอง

1  แห่ง 29392347 PQR ต้าบลวัดโบสถ์
อ้าเภอพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี

500,000  ซ่อมแซมคันคลอง ลงดินบดอัดคันคลอง 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. ลึก 3 ม. และ
ดาดคอนกรีตในส่วนที่เสียหาย

450,000

5 ซ่อมแซม คันโอบ ทรบ.ปลายคลองส่งน ้าสายใหญ่  กม. 44+300 คันโอบข้าง ทรบ. ถูกขุดเปิดเพิม่อัตราการ
ระบายน ้าในคลอง

1  แห่ง 28591047 PQR ต้าบลหน้าประดู่
อ้าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

600,000 ถมบดอัดดิน ข้างอาคาร ขนาด กว้าง 5 ม. 
ยาว 8 ม. ลึก 3 ม. ให้กลับคืนสภาพเดิม

500,000

6 ซ่อมแซมคันคลองซอย  2  ขวา (ฝ่ังซ้าย - ขวา)  กม.3+500 คันคลองถูกขุดเปิดเพือ่ช่วยระบายน ้าจาก
คลองธรรมชาติ

1  แห่ง 483148 ต้าบลหนองแหน
อ้าเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

500,000 ซ่อมแซมคันคลอง ทั งสองฝ่ังโดยการ ถมดิน
บดอัดแน่น กว้าง 8 ม. ยาวรวม 24 ม. ลึก 
2.5 ม. และดาดคอนกรีตส่วนที่เสียหายให้อยู่
ในสภาพเดิม

450,000

7 ซ่อมแซม คันโอบ ปตร. กลางคลองส่งน ้าสายใหญ่ กม.2+754 น ้าไหลล้นข้ามคันโอบ กดัเซาะด้านข้างอาคาร
และคลองส่งน ้าได้รับความเสียหาย

1  แห่ง 13.7054 
101.3798

ต้าบลเกาะขนุน
อ้าเภอพนามสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

500,000 ซ่อมแซมหลังคัน กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร
ซ่อมแซมคลองและอาคาร ให้อยู่สภาพเดิม

450,000

8 ซ่อมแซมตู้ควบคุมฝายยางวังวุ้ง น ้าไหลเข้าท่วมห้องควบคุม ตู้คอนโทรลฝาย
ยาง ระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้า ได้รับความ
เสียหาย

1  แห่ง 13.4997 
101.1044

ต้าบลท่ากระดาน
อ้าเภอท่าตะเกยีบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,000,000 ซ่อมแซมตู้คอนโทรล ระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบ
น ้า  ฝายยางวังวุ้ง ให้สามารถใช้งานได้

2,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการชลประทานชลบุรี 13,350,000 13,350,000
1 ซ่อมแซม ปตร.คลองบางแสม บานระบายช้ารุดเสียหาย         เน่ืองจาก

เกดิน ้าหลาก แรงดันน ้ามากท้าให้แผนเหล็ก
หน้าบานขาดออกจากแขนบาน

1 แห่ง 1492622 N
719557 E

ระวาง
5230 IV

ต้าบลบางนาง
อ้าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

4,000,000 ซ่อมแซมบานระบาย  ให้อยู่ในสภาพปกดิ    
พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4,000,000

2 ซ่อมแซมปตร.ปลายคลองชลประทานพานทอง บานระบายช้ารุดเสียหาย         เน่ืองจาก
เกดิน ้าหลาก แรงดันน ้ามากท้าให้แขนบาน
ขาดออกจากตัวอาคาร

1 แห่ง 1491903 N
720406 E

ระวาง
5230 IV

ต้าบลบางนาง
อ้าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

500,000 ซ่อมแซมบานระบาย  หินทิ ง และซ่อมแซม
อาคารประกอบที่ช้ารุด  ให้อยู่ในสภาพปกติ 
พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

500,000

3 ซ่อมแซม ทรบ.คลองแยกคลองบางแสม บานระบายช้ารุดเสียหาย         เน่ืองจาก
เกดิน ้าหลาก แรงดันน ้ามากท้าให้เคร่ืองกว้าน
และบานระบายช้ารุดไม่สามารถระบายน ้าได้

1 แห่ง 718698 N
717564 E

ระวาง
5230 IV

ต้าบลท่าข้าม
อ้าเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

300,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านและบายระบาย และ
ซ่อมแซมอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพปกติ
พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

300,000

4 ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาสาย บานระบายช้ารุดเสียหาย         เน่ืองจาก
เกดิน ้าหลาก แรงดันน ้ามากท้าให้เคร่ืองกว้าน
และบานระบายช้ารุดไม่สามารถระบายน ้าได้

1 แห่ง 1491320 N
717564 E

ระวาง
5230 IV

ต้าบลท่าข้าม
อ้าเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

650,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านและบายระบาย และ
ซ่อมแซมอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพปกติ
พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

650,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

5 ซ่อมแซม ปตร.คลองพานทอง พื นท่ีบริเวณปตร.พานทองช้ารุดเน่ืองจากมี
การตั งเคร่ืองสูบน ้า จ้านวนมาก เกดิการกดั
เซาะ อีกทั งหินทิ งยังช้ารุดเน่ืองจากการ
ระบายน ้า

1 แห่ง 1491158 N
717347 E

ระวาง
5230 IV

ต้าบลท่าข้าม
อ้าเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

650,000 ซ่อมแซมพื นบริเวณปตร.พานทอง  และหินทิ ง
 ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เหมืนเดิม 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

650,000

6 ซ่อมแซม ปตร.ต้นคลองชลประทานพานทอง เกดิน ้าหลาก ท้าให้พื น ปตร.ช้ารุด เน่ืองจากมี
น ้าท่วมขัง และเคร่ืองกว้านบานระบายช้ารุด

1 แห่ง 1490699 N
727101 E

ระวาง
5230 IV

ต้าบลพานทอง
อ้าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

600,000 ซ่อมแซมพื นบริเวณ ปตร.และซ่อมแซมเคร่ือง
กว้านบานระบายให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

600,000

7 ซ่อมแซมสถานีสูบน ้าบางแสม เคร่ืองสูบน ้าช้ารุดเสียหายจ้านวน 4 เคร่ือง 
เน่ืองจากการใช้งานอย่างต่อเน่ือง ประกอบ
กบัพื นท่ีโดยรอบมีน ้าไหลข้ามท้าให้อาคาร
ประกอบช้ารุด

1 แห่ง 1491847 N
720420 E

ระวาง
5230 IV

ต้าบลบางนาง
อ้าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

6,000,000 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้าและอาคารประกอบ     
 ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

6,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

8 ซ่อมแซม ทรบ.คลองตามุ้ย บานระบายช้ารุดเสียหาย         เน่ืองจาก
เกดิน ้าหลาก แรงดันน ้ามากท้าให้ไม่สามารถ
ระบายน ้าได้ ประกอบกบัอาคารประกอบ
บางส่วนช้ารุดเน่ืองจากการระบายน ้า

1 แห่ง 1492265 N
719766 E

ระวาง
5230 IV

ต้าบลบางนาง
อ้าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

650,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบายระบาย และอาคาร
ประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

650,000

โครงการชลประทานระยอง 8,886,400 8,886,400
1 งานซ่อมแซมคลองระบายน ้าสาย 2 คลองระบายน ้าได้ถูกกระแสน ้าหลากกดัเซาะ 

บริเวณลาดด้านข้างของคลองระบายน ้า เกดิ
การทรุดเป็นจ้านวนมาก และท้าให้ไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

1 สาย 748100 E
1402200 N

ระวาง 5234 II

ต้าบลเชิงเนิน
อ้าเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง

530,000 - งานซ่อมแซมคลองระบายน ้าสาย 2 
กจิกรรมประกอบไปด้วยรื อย้ายในส่วนที่ช้ารุด
เสียหาย และลงดินถมพร้อมบดอัดแน่น 
พร้อมซ่อมแซมลาดด้านข้างที่เสียหาย

530,000

2 งานซ่อมแซมคลองระบายน ้าสาย 1 คลองระบายน ้าได้ถูกกระแสน ้าหลากกดัเซาะ 
บริเวณลาดด้านข้างของคลองระบายน ้า เกดิ
การทรุดเป็นจ้านวนมาก และท้าให้ไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

1 สาย 747800 E
1401800 N

ระวาง 5234 II

ต้าบลเชิงเนิน
อ้าเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง

585,000 - งานซ่อมแซมคลองระบายน ้าสาย 1 
กจิกรรมประกอบไปด้วยรื อย้ายในส่วนที่ช้ารุด
เสียหาย และลงดินถมพร้อมบดอัดแน่น 
พร้อมซ่อมแซมลาดด้านข้างที่เสียหาย

585,000

3 งานซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย RMC เป็นช่วงๆ คลองส่งน ้าสาย RMC ได้ถูกกระแสน ้าหลากกดั
เซาะ บริเวณลาดด้านข้างของคลองส่งน ้า ท้า
ให้เกดิการทรุด

1 สาย 748900 E
1417800 N
ระวาง 5234 I

ต้าบลหนองละลอก
ต้าบลหนองตะพาน

อ้าเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

386,400 - งานซ่อมแซมลาดด้านข้างของคลองส่งน ้า
สาย RMC เป็นช่วงๆ กจิกรรมประกอบไป
ด้วยรื อย้ายในส่วนที่ช้ารุดเสียหาย และลงดิน
ถมพร้อมบดอัดแน่น พร้อมซ่อมแซมลาด
ด้านข้างที่เสียหาย

386,400

4 งานซ่อมแซมคลองส่งน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนสาย LMC กม.
10+500 ถึง กม.12+700 เป็นช่วงๆ

คลองส่งน ้าสาย LMC กม.10+500 ถึง กม.
12+700 ได้ถูกกระแสน ้าหลากกดัเซาะ 
บริเวณลาดด้านข้างของคลองส่งน ้าสาย LMC 
เกดิการทรุดเป็นจ้านวนมาก และท้าให้ไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1 สาย 752600 E
1408000 N
ระวาง 5234 I

ต้าบลตาขัน
อ้าเภอบ้านค่าย
ต้าบลนาตาขวัญ

อ้าเภอเมือง
จังหวัดระยอง

415,200 - งานซ่อมแซมลาดด้านข้างของคลองส่งน ้าฯ 
กม.10+500 ถึง กม.12+700 กจิกรรม
ประกอบไปด้วยรื อย้ายในส่วนที่ช้ารุดเสียหาย
 และลงดินถมพร้อมบดอัดแน่น พร้อม
ซ่อมแซมลาดด้านข้างที่เสียหาย และขุดลอก
ตะกอนดิน

415,200
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

5 งานซ่อมแซมท่อลอดคลองยายล ้าของคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ท่อลอดคลองยายล ้าได้ถูกกระแสน ้าหลากกดั
เซาะบริเวณลาดด้านข้างพังทลาย ท้าให้ไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1 แห่ง 749900 E
1412500 N
ระวาง 5234 I

ต้าบลบ้านค่าย
อ้าเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

678,800 - งานซ่อมแซมท่อลอดคลองยายล ้าของคลอง
ส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กจิกรรมประกอบไป
ด้วยรื อย้ายในส่วนที่ช้ารุดเสียหาย และลงดิน
ถมพร้อมบดอัดแน่น พร้อมซ่อมแซมคสล.
และหินกอ่ที่ช้ารุด

678,800

6 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาด LMC กม.1+400 ถึง กม.4+700 
จ้านวน 19 แผง

ระบบส่งน ้าฝ่ังซ้ายของฝายบ้านค่าย กม.
1+400 ถึง กม.4+700 ได้ถูกกระแสน ้าหลาก
กดัเซาะ บริเวณลาดด้านข้างของคลองส่งน ้า 
ท้าให้เกดิการทรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

1 สาย 749500 E
1416000 N
ระวาง 5234 I

ต้าบลบางบุตร
ต้าบลบ้านค่าย
อ้าเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

216,600 - งานซ่อมแซมลาดด้านข้างของระบบส่งน ้า
ฝ่ังซ้ายของฝายบ้านค่าย กม.1+400 ถึง กม.
4+700 กจิกรรมประกอบไปด้วยรื อย้ายใน
ส่วนที่ช้ารุดเสียหาย และลงดินถมพร้อมบด
อัดแน่น พร้อมซ่อมแซมลาดด้านข้างที่เสียหาย

216,600

7 งานซ่อมแซมตล่ิงคันคลองฝ่ังขวาของคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา
 กม.5+400 ถึง กม.6+000

ตล่ิงคันคลองฝ่ังขวาของคลองส่งน ้าสายใหญ่
ฝ่ังขวาได้ถูกกระแสน ้าไหลข้ามคันคลอง ท้าให้
ตล่ิงคันคลองถูกกระแสน ้ากดัเซาะเสียหาย 
เป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมาและไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1 สาย 748100 E
1413000 N
ระวาง 5234 I

ต้าบลหนองละลอก
อ้าเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

504,400 - งานซ่อมแซมตล่ิงคันคลองฝ่ังขวาของคลอง
ส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา กจิกรรมประกอบไป
ด้วย การลงดินถมและดินลูกรังตล่ิงคันคลอง
ตลอดช่วงที่เสียหาย และบดอัดแน่น

504,400

8 งานซ่อมแซมฝายบ้านค่ายและอาคารประกอบ ลาดด้านข้างฝ่ังขวาท้ายฝายบ้านค่าย, ทรบ.
ปากคลองฝ่ังขวา และหินทิ งป้องกนัการกดั
เซาะของฝายบ้านค่าย ได้ถูกกระแสน ้ากดั
เซาะท้าให้เกดิความเสียหาย เป็นอุปสรรคใน
การส่งน ้าและระบายน ้าได้

1 แห่ง 749200 E
1418400 N
ระวาง 5234 I

ต้าบลหนองละลอก
อ้าเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

2,368,000 .- งานซ่อมแซมฝายบ้านค่ายและอาคาร
ประกอบ กจิกรรมประกอบไปด้วย การลงดิน
ถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน และด้าเนินการ
กอ่สร้างหินกอ่ในส่วนของลาดด้านข้างฝ่ังขวา
ฯ และการรื อย้ายคอนกรีตที่เสียหาย ลงดิน
ถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน และด้าเนินการ
กอ่สร้างคอนกรีตทดแทน พร้อมขุดลอก

2,368,000

9 งานซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน ้าอ่างเกบ็น ้าคลองระโอก น ้าท่ีระบายจากอาคารระบายน ้าและอาคาร
ระบายน ้าล้นกดัเซาะอาคารจนไม่สามารถใช้
งานได้

1 แห่ง 799200 E
1423300 N
ระวาง 5334 I

ต้าบลทุ่งควายกนิ
อ้าเภอแกลง
จังหวัดระยอง

334,400 - งานซ่อมแซมอาคารช่วงที่ช้ารุดเสียหาย 
กจิกรรมประกอบไปด้วย ดินถมบดอัดแน่น, 
อาคาร คสล.ช่วงที่ช้ารุด งานประกอบอื่น ๆ

334,400

10 งานซ่อมแซมคันกั นน ้าเค็มคลองโพล้ คันกั นน ้าเค็มขาดเน่ืองจากการกดัเซาะของน ้า
ท่ีท่วมในพื นท่ี

1 แห่ง 792600 E
1411000 N

ระวาง 5234 II

ต้าบลทุ่งควายกนิ
อ้าเภอแกลง
จังหวัดระยอง

1,267,600 - งานซ่อมแซมคันกั นน ้าเค็มที่เสียหาย 
กจิกรรมประกอบไปด้วย งานรื อผิวทางเดิม
บดอัดแน่นและงานลูกรัง

1,267,600
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

11 งานขุดลอกตะกอนดินบริเวณสระเกบ็น ้าควายขุดบ่อ ตะกอนดินท่ีถูกกระแสน ้าพัดพามาทับถมใน
สระเกบ็น ้าควายขุดบ่อ

1 แห่ง 743100 E
1425100 N

ระวาง 5234 IV

ต้าบลแม่น ้าคู้
อ้าเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

300,000 - งานขุดลอกตะกอนดินบริเวณสระเกบ็น ้า
ควายขุดบ่อกจิกรรมประกอบไปด้วย งานขุด
ลอกตะกอนดินบริเวณอาคารรับน ้าและคัน
สระเกบ็น ้าฯ

300,000

12 งานซ่อมแซมอาคารระบายน ้าท้ายทางระบายน ้าล้นฉุกเฉินอ่าง
เกบ็น ้าดอกกราย

คันดินโอบอาคารระบายน ้าล้นฉุกเฉินเสียหาย
จากกระแสน ้า

1 แห่ง 741200 E
1425100 N

ระวาง 5234 IV

ต้าบลแม่น ้าคู้
อ้าเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

400,000 - งานซ่อมแซมอาคารระบายน ้าท้ายทาง
ระบายน ้าล้นฉุกเฉินอ่างเกบ็น ้าดอกกราย 
กจิกรรมประกอบไปด้วย ซ่อมแซมคันดินโอบ
ที่เสียหายโดยการลงดินถมบดอัดแน่นและ
ซ่อมทางล้าเลียง

400,000

13 งานซ่อมแซมอาคารระบายน ้าควายขุดบ่อ อาคารระบายน ้าได้ถูกกระแสน ้ากดัเซาะตัว
อาคารระบายน ้าควายขุดบ่อ ท้าให้เกดิการ
ทรุดตัวเสียหาย

1 แห่ง 741500 E
1425100 N

ระวาง 5234 IV

ต้าบลแม่น ้าคู้
อ้าเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

900,000 - งานซ่อมแซมอาคารระบายน ้าควายขุดบ่อ
กจิกรรมประกอบไปด้วย การรื อย้ายอาคาร
ระบายน ้าที่เสียหาย ลงดินถมบดอัดแน่น 
พร้อมกอ่สร้างอาคารระบายน ้าทดแทนใหม่ 
ให้สามารถใช้งานได้ดี

900,000

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษานครนายก 18,296,900 18,296,900
1 ซ่อมแซมการพังทลายของคันกั นน ้าฝ่ังขวาแม่น ้านครนายก 

จ้านวน 3 แห่ง ท่ี กม.4+700, กม.5+000 และ กม.5+100
- อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในแม่น ้านครนายก
สูงมาก น ้าไหลล้นข้ามคันกั นน ้า คันกั นน ้าเกดิ
การพังทลาย (Slide) ผิวจราจรช้ารุดเสียหาย
เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมและการควบคุม
บังคับน ้า

3 แห่ง 0727968E 1570140N
0727952E 1570093N
0727838E 1569854N
E0727816 N1569807
E0727787 N1569774
E0727690 N1569752

 ระวาง 5237I

ต้าบลบางอ้อ
อ้าเภอบ้านนา  
จังหวัดนครนายก

2,697,900  - ซ่อมแซมคันกั นน ้าโดยการขุดดินคันกั นน ้าที่
 Slide ออก และด้าเนินการถมดินฯ ดินลูกรัง
ฯ หินคลุก พร้อมบดอัดแน่น และจัดท้าผิว
จราจรลาดยาง Cape Seal

2,697,900

2 ซ่อมแซมประตูระบายน ้าคลอง 14 พร้อมอาคารประกอบ 
จ้านวน 1 แห่ง

- อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในคลอง 14 สูงมาก 
แรงดันน ้าท้าให้เหล็กโครงสร้างของบาน
ระบายฉีกขาด บานระบายช้ารุด เสียหาย
อย่างมาก  ไม่สามารถควบคุมบังคับน ้าได้

1 แห่ง 0706600E
1563200N

ระวาง 5237III

ต้าบลบางปลากด
อ้าเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก

1,800,000  - ซ่อมแซมบานระบาย ขนาด 3x4.80 ม. 
จ้านวน 2 ชุด พร้อมติดตั งอุปกรณ์ประกอบ  
ซ่อมแซมเกยีร์มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ชุด  ซ่อมแซม
พื นโครงยก

1,800,000

3 ซ่อมแซม ปตร.คลองเหมือง - อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในคลอง สูงมาก 
แรงดันน ้าท้าให้เหล็กโครงสร้างของบาน
ระบายฉีกขาด บานระบายช้ารุด เสียหาย
อย่างมาก  ไม่สามารถควบคุมบังคับน ้าได้

1 แห่ง 0737178E
1569856 N

ระวาง 5237III

ต้าบลวังกระโจม
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครนายก

900,000  - ซ่อมแซมบานระบาย ขนาด 6x5.5 ม. 
จ้านวน 2 ชุด พร้อมติดตั งอุปกรณ์ประกอบ  
ซ่อมแซมเกยีร์มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ชุด  ซ่อมแซม
พื นโครงยก

900,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายและอาคารประกอบ ของประตู
ระบายน ้าท่าช้าง จ้านวน 1 แห่ง

- อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในแม่น ้านครนายก
สูงมาก แรงดันน ้าท้าให้เหล็กโครงสร้างของ
บานระบายฉีกขาด บานระบายช้ารุด เสียหาย
อย่างมาก  ไม่สามารถควบคุมบังคับน ้าได้

1 แห่ง 0736340E
1570726N

ระวาง 5237III

ต้าบลท่าช้าง
อ้าเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก

4,600,000  - จัดท้าบานระบายใหม่ ขนาด 6.34x5.00 ม.
 จ้านวน 2 ชุด พร้อมติดตั งอุปกรณ์ประกอบ 
 ซ่อมแซมเกยีร์มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ชุด  
ซ่อมแซมพื นโครงยก และจัดท้าหลังคาคลุม
โครงยก จ้านวน 1 แห่ง

4,600,000

5 ซ่อมแซมประตูสัญจรคลอง บางปลากด พร้อมอาคารประกอบ 
จ้านวน 1 แห่ง

- อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในคลอง บางปลากด
 สูงมาก แรงดันน ้าท้าให้เหล็กโครงสร้างของ
บานระบายฉีกขาด บานระบายช้ารุด เสียหาย
อย่างมาก  ไม่สามารถควบคุมบังคับน ้าได้

1 แห่ง 0713770 E
1564690N

ระวาง 5237III

ต้าบลบางปลากด
อ้าเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก

1,200,000  - ซ่อมแซมบานระบาย ขนาด 6.00x5.30 ม.
 จ้านวน 1 ชุด พร้อมติดตั งอุปกรณ์ประกอบ 
 ซ่อมแซมเกยีร์มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด  
ซ่อมแซมพื นโครงยก และจัดท้าหลังคาคลุม
โครงยก จ้านวน 1 แห่ง

1,200,000

6 ซ่อมแซม คันคลอง ๑ ทรายมูล (คันคลองฝ่ังซ้าย)  ตั งแต่ กม.
๓+๐๐๐ – ๖+๐๐๐

- อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในคลองสูงมาก น ้า
ไหลล้นข้ามคันคลอง คันคลองถูกกระแสน ้ากดั
เซาะ ช้ารุด เสียหาย พังทลาย ท้าให้น ้าไหล
เข้าท่วมพื นท่ีการเกษตร ผิวการจราจรช้ารุด
เสียหาย ไม่สามารถควบคุมปริมาณน ้าได้

1 สาย 47PQR  262660 - 
230650  2537 III

ต้าบลบางอ้อ
ต้าบลทรายมูล
อ้าเภอบ้านนา
อ้าเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก

2,000,000 ซ่อมแซมคันคลองพร้อมบดอัดแน่นดินและ
ดินลูกรังเพือ่ป้องกนัการพังทลายหรือการ
ทรุดตัวของคันคลอง

2,000,000

7 งานซ่อมแซมคันกั นน ้าสายองครักษ-์เกาะกากม.
40+700-41+000 ,42+000-42+400,44+000-44+300

- อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในคลองสูงมาก น ้า
ไหลล้นข้ามคันคลอง คันคลองถูกกระแสน ้ากดั
เซาะ ช้ารุด เสียหาย พังทลาย ท้าให้น ้าไหล
เข้าท่วมพื นท่ีการเกษตร ผิวการจราจรช้ารุด
เสียหาย ไม่สามารถควบคุมปริมาณน ้าได้

1 สาย 744382E
1554649N
744105E

1554534N 
743572E

1554340N
743178E

ต้าบลท่าเรือ
อ้าเภอปากพลี

จังหวัดนครนายก

1,000,000 ซ่อมแซมคันคลองพร้อมบดอัดแน่นดินและ
ดินลูกรังเพือ่ป้องกนัการพังทลายหรือการ
ทรุดตัวของคันคลอง

1,000,000

8 ซ่อมแซม ทรบ.ในคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา จ้านวน 3แห่ง 
กม.6+300 กม.8+000 กม.10+100
(งานท่ี 8,11 และ17 รวมกนั)

- เกดิอุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในคลองส่งน ้าสาย
ใหญ่ฝ่ังขวาสูงมาก น ้าได้กดัเซาะ  ท่อระบาย
น ้าจนทรุดตัว  ช้ารุด   เสียหาย ไม่สามารถ
ควบคุมบังคับน ้าได้

3 แห่ง 732367E
1573239 N
0729672E
1573074N
0727628E
1572571N

ระวาง 5237III

ต้าบลพรหมณี 
อ้าเภอเมือง

ต้าบลบ้านพร้าว
อ้าเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก

1,073,000  - ซ่อมแซมท่อระบายน ้า โดยการจัดท้าตัว
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, หินกอ่และติดตั ง
เคร่ืองกว้านบานระบาย ควบคุมบังคับน ้า

1,073,000

9 ซ่อมแซม ทรบ.บางเกาะ - อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในคลองสูงมาก น ้า
ไหลล้นข้ามคันคลอง   และกดัเซาะท่อระบาย
น ้าจนทรุดตัว ช้ารุด เสียหาย   ไม่สามารถ
ควบคุมบังคับน ้าได้

1 แห่ง 717560 E
1563460 N

ระวาง 5237III

ต้าบลทรายมูล
อ้าเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก

400,000  - ซ่อมแซมท่อระบายน ้า โดยการจัดท้าตัว
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, หินกอ่และติดตั ง
เคร่ืองกว้านบานระบาย ควบคุมบังคับน ้า

400,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

10 ซ่อมแซมท่อระบายน ้าขนาด 1- 0.60 ม. ในคลอง 1L- RMC 
จ้านวน 1 แห่ง กม.6+015

- อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในแม่น ้านครนายก
สูงมาก น ้าได้กดัเซาะ  ท่อระบายน ้าจนทรุดตัว
  ช้ารุด   เสียหาย ไม่สามารถควบคุมบังคับน ้า
ได้

1 แห่ง 0731088E
1569166N

ระวาง 5237III

ต้าบลท่าทราย
อ้าเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก

163,000  - ซ่อมแซมท่อระบายน ้า โดยการจัดท้าตัว
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, หินกอ่และติดตั ง
เคร่ืองกว้านบานระบาย ควบคุมบังคับน ้า

163,000

11 ซ่อมแซมท่อระบายน ้าขนาด 1- 0.60 ม. ในคันกั นน ้าฝ่ังขวา
แม่น ้านครนายก จ้านวน 1 แห่ง   กม.11+400

- อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในแม่น ้านครนายก
สูงมาก น ้าได้กดัเซาะท่อระบายน ้าจนทรุดตัว 
ช้ารุด เสียหาย   ไม่สามารถควบคุมบังคับน ้าได้

1 แห่ง 0723568E
1569701N

ระวาง 5237III

ต้าบลบางอ้อ
อ้าเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก

163,000  - ซ่อมแซมท่อระบายน ้า โดยการจัดท้าตัว
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, หินกอ่และติดตั ง
เคร่ืองกว้านบานระบาย ควบคุมบังคับน ้า

163,000

12  ซ่อมแซม คันคลอง ๒ (คันคลองฝ่ังขวา) ตั งแต่ ปตร.คลอง๒  
กม.๐+๐๘๐ – ๒+๑๐๐

- อุทกภัย ท้าให้ระดับน ้าในคลองสูงมาก น ้า
ไหลล้นข้ามคันคลอง คันคลองถูกกระแสน ้ากดั
เซาะ ช้ารุด เสียหาย พังทลาย ท้าให้น ้าไหล
เข้าท่วมพื นท่ีการเกษตร ผิวการจราจรช้ารุด
เสียหาย ไม่สามารถควบคุมปริมาณน ้าได้

1 สาย 47PQR  205625
225605  2537 III

ต้าบลทรายมูล
อ้าเภอองคร้กษ์

จังหวัดนครนายก

1,400,000 ซ่อมแซมคันคลองพร้อมบดอัดแน่นดินและ
ดินลูกรังเพือ่ป้องกนัการพังทลายหรือการ
ทรุดตัวของคันคลอง

1,400,000

13 ซ่อมแซมการกดัเซาะเน่ืองจากการระบายน ้าปตร.คลองเหมือง 
จ้านวน 1 แห่ง

- เน่ืองจากการระบายน ้าท้าย ปตร.คลอง
เหมือง ท้าให้กดัเซาะตล่ิงฝ่ังซ้ายช้ารุดเสีย และ
เป็นช่วงโค้ง ปัจจุบันได้น้ายางรถยนต์เกา่ไปผูก
ไว้เพือ่บรรเทาการกดัเซาะ ระยะทางประมาณ
 100 เมตร

1 แห่ง 073718E
15698561N 
ระวาง 5237III

ต้าบลวังกระโจม
อ้าเภอเมือง

จังหวัดนครนายก

900,000  - ตอกเข็มไม้เป็นแนว แล้วท้าการบดอัดแน่น
ดิน และท้าการท้าหินทิ งเป็นแนวป้องกนั

900,000

77/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาบางพลวง 9,790,000 9,790,000
1 งานซ่อมแซมปตรหาดยาง หินเรียงได้ถูกน ้ากนัเซาะเป็นแนวยาวมาก 

และน ้ายังกดัเซาะท้าให้คันคลองเกดิการทรุด
ตัวเป็นอันตรายต่อตัวประตูระบายน ้า

1 แห่ง 0764200 E
1548200 N

ระวาง 5237 II

หมู่ 4
ต้าบลหาดยาง

อ้าเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

900,000 ท้าการบดอัดดินและดินลูกรังบดอัดแน่น
พร้อมเรียงหินด้านเหนือน ้าและท้ายน ้า

900,000

2 งานซ่อมแซมคันคลองหาดยางฝ่ังซ้าย คันคลองได้ถูกน ้ากนัเซาะเป็นแนวยาวมาก 
และน ้ายังกดัเซาะไหลข้าม

1 สาย 0764200E 
1548200 N

ระวาง 5237 II

หมู่ 4
ต้าบลหาดยาง

อ้าเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

950,000 ท้าการบดอัดดินและลูกรังใหม่ ระยะทาง
ประมาณ 5.000  กม.

950,000

3 งานซ่อมแซมคันคลองหาดยางฝ่ังขวา คันคลองได้ถูกน ้ากนัเซาะเป็นแนวยาวมาก 
และน ้ายังกดัเซาะไหลข้าม

1 สาย 0764200E
1548200 N

ระวาง 5237 II

หมู่ 4
ต้าบลหาดยาง

อ้าเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

950,000 ท้าการบดอัดดินและบดอัดลูกรังใหม่ 
ระยะทางประมาณ 5.000 กม.

950,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 งานซ่อมแซมท่อลอดคันคลองหาดยาง คันคลองได้ถูกน ้ากนัเซาะเป็นแนวยาวคัน
ช้ารุดขาด และน ้ายังกดัเซาะท่อทรุดตัว

1 แห่ง 0761400E
1539600 N

ระวาง 5237 II

หมู่ 4
ต้าบลหาดยาง

อ้าเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

970,000 ท้าการวางท่อที่ช้ารุดและงานฐานรากรวมถึง
ถนนที่คันขาดท้าการลงดินและลูกรังใหม่

970,000

5 งานซ่อมแซมคันคลองล้าผักชี คันคลองได้ถูกน ้ากนัเซาะเป็นแนวยาวมาก 
และน ้ายังกดัเซาะไหลข้ามและเกดิการสไลด์ตัว

1 แห่ง 0761300E
1539800 N

ระวาง 5237 II

หมู่ 3
ต้าบลคู้ล้าพัน

อ้าเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี

960,000 ท้าการบดอัดดินและลูกรังใหม่และตอก
เสาเข็มไม้กนัดินสไลด์

960,000

6 งานซ่อมแซมท่ีท้าการฝ่ายส่งน ้าท่ี 1 น ้าท่วมสวนหย่อมต้นไม้และหญ้าตายดินขุด
ไปป้องกนัท่ีท้าการเป็นหลุมบ่อน ้าพัดทาง
ช้ารุดและตัวท่ีท้าการเสียหาย

1 แห่ง 0756500E
1553500 N

ระวาง 5237 II

หมู่ 9
ต้าบลรอบเมือง

อ้าเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี

950,000 ซ่อมแซมอาคารที่ท้าการและถนนและปูหญ้า
ที่สวนบริเวณฝ่ายฯ

950,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 งานซ่อมแซมคันโอบกนัน ้าท่ี หัวงานโครงการ เกดิช้ารุดน ้าไหลข้ามคันดินขาดและระดับหลัง
คันดินต้่าลงจากเดิมมาก

1 แห่ง 0756500 E
1553500 N

ระวาง 5237 II

หมู่ 9
ต้าบลรอบเมือง

อ้าเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี

930,000 ท้าการบดอัดแน่นดินและดินลุกรังใหม่และ
เสริมคันกั นน ้าให้เหมือนเดิม

930,000

8 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในท่ีท้าการหัวงาน สายไฟและฟิวส์ช้ารุดเสียหาย 1 แห่ง 0734000 E
1543280 N

ระวาง 5236 IV

หมู่ 6
ต้าบลบางกระเจ็ด
อ้าเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

100,000 ด้าเนินการซ่อมแซมเกยีร์มอเตอร์ ,สายไฟ
และฟิวส์ที่สียหาย

100,000

9 ซ่อมแซมคันโอบอาคาร ทรบ.คลองตางาน คันโอบบริเวณอาคารได้รับความเสียหายน ้ากดั
เซาะเป็นหลุมกว้างและลึก

1 แห่ง 0734100 E
1532200 N

ระวาง 5236 IV

หมู่ 5
ต้าบลบางกระเจ็ด
อ้าเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

350,000 ด้าเนินการซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุด ถมดินและ
ลูกรังบดอัดแน่น , ซ่อมหินเรียงและหินทิ ง
ส่วนที่ช้ารุด

350,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

10 ซ่อมแซมคันโอบอาคาร ทรบ.คลองยายคุ้ม คันโอบบริเวณอาคารได้รับความเสียหายน ้ากดั
เซาะเป็นหลุมกว้างและลึก

1 แห่ง 0733700 E
1531100 N

ระวาง 5236 IV

หมู่ 5
ต้าบลบางกระเจ็ด
อ้าเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

300,000 ด้าเนินการซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุด ถมดินและ
ลูกรังบดอัดแน่น , ซ่อมหินเรียงและหินทิ ง
ส่วนที่ช้ารุด

300,000

11 ซ่อมแซมคันโอบอาคาร ทรบ.คลองสองสลึง คันโอบบริเวณอาคารได้รับความเสียหายน ้ากดั
เซาะเป็นหลุมกว้างและลึก

1 แห่ง 0733800E
1530800 N

ระวาง 5236 IV

หมู่ 5
ต้าบลบางกระเจ็ด
อ้าเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

350,000 ด้าเนินการซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุด ถมดินและ
ลูกรังบดอัดแน่น , ซ่อมหินเรียงและหินทิ ง
ส่วนที่ช้ารุด

350,000

12 ซ่อมแซมคันโอบอาคาร ทรบ.คลองบางชัน คันโอบบริเวณอาคารได้รับความเสียหายน ้ากดั
เซาะเป็นหลุมกว้างและลึก

1 แห่ง 0735200 E
1529300 N

ระวาง 5236 IV

หมู่ 4
ต้าบลบางกระเจ็ด
อ้าเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

370,000 ด้าเนินการซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุด ถมดินและ
ลูกรังบดอัดแน่น , ซ่อมหินเรียงและหินทิ ง
ส่วนที่ช้ารุด

370,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

13 ซ่อมแซมคันโอบอาคาร ทรบ.คลองบางกระพ้อ คันโอบบริเวณอาคารได้รับความเสียหายน ้ากดั
เซาะเป็นหลุมกว้างและลึก

1 แห่ง 0735700E
1528900 N

ระวาง 5236 IV

หมู่ 4
ต้าบลบางกระเจ็ด
อ้าเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

410,000 ด้าเนินการซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุด ถมดินและ
ลูกรังบดอัดแน่น , ซ่อมหินเรียงและหินทิ ง
ส่วนที่ช้ารุด

410,000

14 ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 3 ผิวจราจรช้ารุดเป็นหลุมกว้างและลึกบางช่วง
ขาด

1 สาย 0734000 E
1532800 N

ระวาง 5236 IV

หมู่ 6
ต้าบลบางกระเจ็ด
อ้าเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

250,000 ด้าเนินการซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุด ถมดินและ
ลูกรังบดอัดแน่น , ซ่อมหินเรียงและหินทิ ง
ส่วนที่ช้ารุด

250,000

15 ซ่อมแซมระบบระบายน ้าบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน ้าฯท่ี 3 ท่อแตกช้ารุดเสียหาย ดินถูกน ้ากดัเซาะ
พังทลาย

1 แห่ง 0734000 E
1532900 N

ระวาง 5236 IV

หมู่ 6
ต้าบลบางกระเจ็ด
อ้าเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

150,000 ขุดรื อซ่อมท่อระบายที่ช้ารุดและวางท่อใหม่ 
ถมดินหลังท่อบดอัดแน่น

150,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

16 งานซ่อมแซมคันโอบ ทรบ.บางคล้า เกดิน ้าหลากท้าให้คันโอบถูกน ้ากดัเซาะเสียหาย 1  แห่ง 0738100E
1524900N

ระวาง 5236 IV

หมู่ท่ี 4 
ต้าบลหัวไทร

อ้าเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

300,000 ถมดินบดอัดแน่นคันโอบและท้าการทิ งหิน
ท้ายอาคาร

300,000

17 งานซ่อมแซมคันโอบ ทรบ.ลัดบ้านกล้วย คันโอบเกดิน ้ากดัเซาะอย่างรุนแรงเน่ืองจาก
อุทกภัยจนขาด

1  แห่ง 0738100E
1524900N

ระวาง 5236 IV

หมู่ท่ี 4 
ต้าบลหัวไทร

อ้าเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

300,000 ถมดินบดอัดแน่นคันโอบและท้าการทิ งหิน
ท้ายอาคาร

300,000

18 งานซ่อมแซม ทรบ.คลองบางขนม คันโอบเกดิน ้ากดัเซาะอย่างรุนแรงเน่ืองจาก
อุทกภัยจนขาด

1 แห่ง 0738100E
1524900N  

ระวาง 5236 IV

หมู่ท่ี 4 
ต้าบลหัวไทร

อ้าเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

300,000 ถมดินบดอัดแน่นคันโอบและท้าการทิ งหิน
ท้ายอาคาร

300,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาเข่ือนบางปะกง 11,750,000 10,850,000
1 ซ่อมแซมทรบ.ปลายคลองส่งน ้าสายใหญ่ ทรบ.ปลายคลองส่งน ้าสายใหญ่  ถูกกระแสน ้า

กดัเซาะได้รับความเสียหาย  ไม่สามารถ
ระบายน ้าได้

1 แห่ง E0720900
N1494600

ระวาง5236III

ต้าบลบางผึ ง
อ้าเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

2,000,000 ซ่อมแซม  ทรบ.  ด้านหน้าและด้านท้าย  
กจิกรรมประกอบไปด้วย  
ซ่อมแซมคันดิน  อาคาร ทรบ.  และงาน
ประกอบอื่นๆเพือ่ให้อยู่ในสภาพเดิม

1,500,000

2 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้าสายใหญ่และคอนกรีตดาด  กม.
19+100 - 28+900

คันคลองส่งน ้าถูกกดัเซาะและคอนกรีตดาด
เกดิความเสียหายจากการระบายน ้า ความยาว
  6,750 เมตร

1 สาย E0727300
N1499700

ระวาง5236III

ต้าบลหนองตีนนก
อ้าเภอบ้านโพธ์ิ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

9,750,000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า  โดยการลงลูกรัง
และหินคลุก   
ซ่อมแซมคอนกรีตดาด  ให้อยู่ในสภาพเดิม

9,350,000

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาคลองสียดั 3,775,500 3,775,500
1 ซ่อมแซมคลองระบายน ้าท้าย Spillway เขื่อนสียัด ฝนตกหนัก น ้าในอ่างมีปริมาณสูงเกนิระดับ

เกบ็กกัมีปริมาณ 106% น ้าล้น spillway 
ปริมาณน ้ามากกดัเซาะคลองระบายน ้าตล่ิง
พังทลายเลือนตัวลงในคลอง

1 แห่ง E 786520
N 1487000

ระวาง 5335 IV

ต้าบลท่าตะเกยีบ
อ้าเภอ ท่าตะเกยีบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,800,000 ขุดลอกดินที่เล่ือนในคลอง ตอกเสาเข็มไม้
เบ็ญจพรรณถมดินบดอัดแน่น ซ่อมดินลูกรัง
คันคลอง

1,800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

2 ซ่อมแซมท่อระบายน ้าลอดคลองส่งน ้าสายใหญ่ กม. 2+070 , 
กม. 2+600 , กม. 10+620 และ กม. 21+300

ฝนตกหนักปริมาณน ้าป่ามาก ไหลล้นท่อ
ระบายน ้า กดัเซาะอาคารท่อระบายน ้าลอด
คลองส่งน ้าสายใหญ่และคันคลองเสียหาย

4 แห่ง E 776400
N 1501400

ระวาง 5335 IV

ต้าบลท่าตะเกยีบ
อ้าเภอ ท่าตะเกยีบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

700,000 ขุดรื ออาคารที่เสียหาย ถมบดอัดดินซ่อมแซม
หินเรียงเหนือท้ายซ่อมเสริมดินลูกรังบนคัน
คลอง

700,000

3 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ กม.21+900 คลองดาดคอนกรีตแตกเสียหายคันคลองช้ารุด 1 แห่ง E 776500
N 1501000

ระวาง 5335 IV

ต้าบลท่าตะเกยีบ
อ้าเภอ ท่าตะเกยีบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

500,000 ทุบรื อคอนกรีต ดาดคลองใหม่ ซ่อมแซมคัน
คลองที่ช้ารุด

500,000

4 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าแยก 4 ขวา ของคลองส่น ้าสายใหญ่ ท่ี กม.
3+200

ดินคันคลองท่ีช้ารุดและคลองดาดคอนกรีต
คลองส้งน ้าท่ีแตกหักเสียหาย

1 แห่ง E 767555
N 1511339

ระวาง 5236 II

ต้าบลคุ้ยายหมี
อ้าเภอ สนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

500,000 บดอัดดินคันคลองพร้อมลูกรังคันคลองที่ช้ารุด
 ทุบรื อแผงคอนกรีต ดาดแผงคอนกรีตคลอง
ใหม่

500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

5 ซ่อมแซมฝายยาง ฝายยางมีการฉีกขาด ร่ัวซึม เกดิความเสียหาย
 กบัตัวยางและอุปกรณ์

1 แห่ง E 786744
N 1486372

ระวาง 5335 IV

ต้าบลท่าตะเกยีบ
อ้าเภอท่าตะเกยีบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

275,500 ซ่อมแซมฝายยางมีการฉีกขาด ร่ัวซึม โดยการ
อุดรูร่ัวบนตัวยางและเปล่ียนอุปกรณ์ที่ช้ารุด

275,500
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 10 59,693,000 58,834,000
โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาช่องแค 5,750,000 5,550,000

1 ซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน ้า 2ซ้าย   ชัยนาท - ป่าสัก กม. 
0+000 -    7+000 ฝ่ังซ้าย

 - คันคลอง Slide บีบอัดทางน ้าไหล่ทาง
ช้ารุดทรุดตัวถนนลูกรังคันคลองฝ่ังขวา เป็น
อันตรายต่อประชาชนในการสัญจร และขนส่ง
 - ซ่อมคันคลองส่งน ้าเน่ืองจากฝนตกหนักน ้า
ไหลมาจาก อ้าเภอ หนองม่วง  จ. ลพบุรี น ้า
ไหลทะลักกดัเซาะคันคลองขาดเป็นบริเวณ
กว้างและมีความลึก  ค่อนข้างมากเป็น
อุปสรรคต่อการส่งน ้า

1 สาย E100.5373
N15.1099
5039 III

ต้าบลหนองเมือง
อ้าเภอบ้านหม่ี
จังหวัดลพบุรี

1,950,000  - ซ่อมแซมดินถมคันคลองและช่องขาดเป็น
ช่วงๆ
- ซ่อมผิวจราจรลูกรังความหนาเฉล่ีย 
0.15-0.20 ซม.

1,950,000

2 ซ่อมแซมท่อระบายน ้าคลองส่งน ้า 3 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก ฝ่ังซ้าย
 กม.1+000

คลองส่งน ้าถูกน ้าท่วมขังเสียหาย ท่อช้ารุดช่วง
รอยต่อท่อ แตกร้าวหินกอ่หินเรียง หน้า-ท้าย
ช้ารุด

1 แห่ง E100.5680
N15.0367
5039 III

ต้าบลบ้านกล้วย
อ้าเภอบ้านหม่ี
จังหวัดลพบุรี

600,000 รื อท่อเดิมที่ช้ารุด เปล่ียนท่อใหม่ ซ่อมแซม
รอยต่อท่อ ซ่อมหินกอ่ หินเรียง ปรับแต่งดิน
ถมหลังท่อ ลงลูกรัง ให้เรียบร้อย

600,000

3 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า 3 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 - 
4+000 ฝ่ังขวา

คันคลองน ้าล้นไหลข้าม กดัเซาะ ถนนคันคลอง
เป็นช่วงๆ ผิวถนนช้ารุดเสียหาย ราษฎร
เดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร

1  สาย E100.5680
N15.0367
5039 III

ต้าบลบ้านกล้วย
อ้าเภอบ้านหม่ี
จังหวัดลพบุรี

1,800,000 ซ่อมแซมคันดินที่ช้ารุด น ้าล้นข้าม และกดั
เซาะความสูง 0.40-0.50 ม. คันดินกว้าง 3.00
 ม. ซ่อมลูกรังหนา 0.15-0.20 ม.

1,800,000

4 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า 3 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก กม.1+000 - 
2+000 ฝ่ังซ้าย

น ้าท่วมขังคันคลองบางช่วงกระแสน ้าพัดพา
ผิวทางล้าเลียงช้ารุดเสียหายเป็นอุปสรรคต่อ
การคมนาคม ขนส่ง

1  สาย E100.5680
N15.0367
5039 III

ต้าบลบ้านกล้วย
อ้าเภอบ้านหม่ี
จังหวัดลพบุรี

600,000 ซ่อมแซมลูกรังผิวถนน หนา 0.15-0.20 ม. 600,000

5 ซ่อมแซมลาดคันคลอง ชัยนาท-ป่าสัก กม.74+350 - 80+000 
ฝ่ังขวา

คันคลอง slide  บีบอัดทางน ้า ไหล่ทางช้ารุด
ทรุดตัว เป็นอันตรายต่อประชาชนในการ
สัญจรและขนส่ง

1  สาย E100.5734
N15.0172
5038 IV

ต้าบลหนองทรายขาว
อ้าเภอบ้านหม่ี
จังหวัดลพบุรี

800,000 ตอกเสาเข็มคอนกรีต ป้องกนัการทรุดตัว ขุด
ลอกคันดินที่เล่ือนตัว ปรับแต่งลาดตล่ิงคัน
คลอง

600,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษามหาราช 4,000,000 4,000,000
1  - ซ่อมแซมตล่ิง ท้าย ปตร.ปากคลองบางแกว้  - ตล่ิงคันคลองฝ่ังซ้ายเกดิการทรุดตัวถนน

คอนกรีตบนคันคลองไม่สามารถ ใช้การได้ 
เป็นอันตรายต่อประชาชนในการสัญจรไป-มา 
และบ้านเรือนท่ีอยู่ริมตล่ิง

1 แห่ง E100.4733
N47.0038

  ต้าบลบ้านรี
  อ้าเภอเมือง

  จังหวัดอ่างทอง

4,000,000  - ซ่อมแซมตล่ิงคันคลองฝ่ังซ้าย ยาว 60 ม. 
กว้างเฉล่ีย 4.80 ม. สูง เฉล่ีย 8 ม.
- ซ่อมผิวจราจร คสล.กว้าง 4.0 ม. ยาว 60 ม.
 หนา 0.20 ม.

4,000,000

โครงการชลประทานลพบุรี 49,943,000 49,284,000
1 งานซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา ช่วง กม.0+500 ถึง 

2+500 ระยะทาง 2.000 กม.โครงการอ่างเกบ็น ้าห้วยใหญ(่วัง
แขม)

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
อาจเกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของ
ทางราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เพือ่สัญจรไปมา

1 สาย N698628  
E1689617

 ระวาง 5139 I
  ,5139 II

หมู่ 1,2
ต้าบลมหาโพธิ

อ้าเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี

1,565,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT

1,565,000

2 งานซ่อมแซมคลอง 2 ขวา -คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย เป็น
ช่วงๆ    ระยะทาง 3.000 กม.โครงการอ่างเกบ็น ้าห้วยใหญ่ 
(วังแขม)

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
อาจเกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของ
ทางราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เพือ่สัญจรไปมา

1 สาย N697521
E1685800 

ระวาง 5139 I ,
5139 II

หมู่ 5,6,12
ต้าบลมหาโพธิ

อ้าเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี

3,000,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT

2,750,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

3 งานซ่อมแซมคันกั นน ้ารอบระยะทาง 4.000 กม.     อ่างเกบ็น ้า
ห้วยใหญ(่วังแขม)

น ้าไหลกดัเซาะคันกั นน ้าช้ารุดเสียหายท้าให้
อาจเกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของ
ทางราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เพือ่สัญจรไปมา

1 สาย N680172
E1654665

ระวาง 5139 I,
5139 II

หมู่ 2
ต้าบลมหาโพธิ

อ้าเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี

5,000,000 ซ่อมแซมคันกั นน ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT

4,760,000

4 งานซ่อมแซมคลอง 1 ซ้าย คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังชวา เป็น
ช่วงๆ  ระยะทาง 2.000 กม. โครงการอ่างเกบ็น ้าห้วยใหญ(่วัง
แขม)

น ้าไหลกดัเซาะคลองช้ารุดเสียหายท้าให้ไม่
สามารถส่งน ้าให้ พื นท่ีในเขตชลประทานได้
และอาจเกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สิน
ของทางราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เพือ่สัญจรไปมา

1 สาย E695804 
N1683675

ระวาง 5139 I ,
5139 II

หมู่ 2,3,7
ต้าบลมหาโพธิ

อ้าเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี

1,500,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  
  -งานคอนกรีตดาด
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT

1,455,000

5 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.0+000 ถึง กม.
22+681.826 เป็นช่วงๆระยะทาง 15.000 กม. โครงการ ปตร.
ล้าสนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคลองช้ารุดเสียหายท้าให้ไม่
สามารถส่งน ้าให้ พื นท่ีในเขตชลประทานได้
และอาจเกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สิน
ของทางราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เพือ่สัญจรไปมา

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 1,2,6,7
ต้าบลหนองยายโต๊ะ,

หมู่ 1,2,7,8,9
ต้าบลเกาะรัง

อ้าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

9,600,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
  -งานคอนกรีตดาด
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT

9,578,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

6 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.0+000 ถึง กม.
17+170.112  เป็นช่วงๆ ระยะทาง 10.000 กม. โครงการ 
ปตร.ล้าสนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคลองช้ารุดเสียหายท้าให้ไม่
สามารถส่งน ้าให้ พื นท่ีในเขตชลประทานได้
และอาจเกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สิน
ของทางราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เพือ่สัญจรไปมา

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 4,6
ต้าบลหนองยายโต๊ะ,

หมู่ 1,2,8
ต้าบลบัวชุม,
หมู่ 1,2,3,5,8

ต้าบลท่ามะนาว
อ้าเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

12,700,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
  -งานคอนกรีตดาด
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT หนา 
0.25 ม.

12,700,000

7 ซ่อมแซมคลอง 1 ขวา - คลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.0+000 ถึง 
กม.1+000 เป็นช่วงๆ, คลอง 2 ขวา -คลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.
2+000 ถึง กม.4+770 เป็นช่วงๆ,  คลอง 3 ขวา - คลองสาย
ใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.2+500 ถึง กม.5+500 เป็นช่วงๆ, คลอง 1 ซ้าย
 3 ขวา - คลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.1+500 ถึง กม.4+400 เป็น
ช่วงๆ ระยะทาง 5.500 กม. โครงการ ปตร.ล้าสนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคลองช้ารุดเสียหายท้าให้ไม่
สามารถส่งน ้าให้ พื นท่ีในเขตชลประทานได้
และอาจเกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สิน
ของทางราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
เพือ่สัญจรไปมา

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 4  ต.หนองยายโต๊ะ
อ.ชัยบาดาล

หมู่ 8  ต.หนองยายโต๊ะ,
หมู่ 2 ต.บัวชุม
อ.ชัยบาดาล

หมู่ 1 ต.บัวชุม
 อ.ชัยบาดาล

จ.ลพบุรี

3,876,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม -
ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT

3,876,000

8 ซ่อมแซมคลอง 4 ขวา - คลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.0+000 ถึง 
กม.1+000 และ กม.2+500 ถึง กม.3+500 เป็นช่วงๆ 
ระยะทาง 1.000 กม.โครงการ ปตร.ล้าสนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
ประชาชน          ไม่สามารถใช้ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  ซ่ึงอาจ
เกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 1
ต้าบลบัวชุม

อ้าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

700,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT  หนา 
0.25 เมตร

700,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

9 ซ่อมแซมคลอง 5 ขวา - คลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.0+000 ถึง 
กม.3+200 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.000 กม. โครงการ ปตร.ล้า
สนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
ประชาชน          ไม่สามารถใช้ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  ซ่ึงอาจ
เกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 8 ต้าบลบัวชุม,
หมู่ 5 ต้าบลท่ามะนาว

อ้าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

1,500,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT

1,472,000

10 ซ่อมแซมคลอง 6 ขวา - คลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย กม.0+000 ถึง 
กม.2+400 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 1.500 กม.  โครงการ ปตร.ล้า
สนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
ประชาชน          ไม่สามารถใช้ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  ซ่ึงอาจ
เกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 3,5
ต้าบลท่ามะนาว
อ้าเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

1,000,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT  หนา 
0.25 เมตร

984,000

11 ซ่อมแซมคลอง 1 ซ้าย - คลองสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.0+000 ถึง 
กม.1+000 และ กม.3+500 ถึง กม.7+600 เป็นช่วงๆ  
ระยะทาง 2.000 กม.โครงการ ปตร.ล้าสนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
ประชาชน          ไม่สามารถใช้ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  ซ่ึงอาจ
เกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 1,3,7
ต้าบลหนองยายโต๊ะ,
หมู่ 3 ต้าบลบัวชุม
อ้าเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

1,000,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT

970,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

12 ซ่อมแซมคลอง 2 ซ้าย - คลองสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.2+000 ถึง 
กม.4+998.684 เป็นช่วงๆระยะทาง 1.800 กม. โครงการ ปตร.
ล้าสนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
ประชาชน          ไม่สามารถใช้ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  ซ่ึงอาจ
เกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 3  ต้าบลหนองยาย
โต๊ะ,

หมู่ 3  ต้าบลบัวชุม
อ้าเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

1,248,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
   -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
   -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT  หนา 
0.25 เมตร

1,248,000

13 ซ่อมแซมคลอง 3 ซ้าย -คลองสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.2+000 ถึง 
กม.4+000 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 1.500 กม. โครงการ ปตร.ล้า
สนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
ประชาชน          ไม่สามารถใช้ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  ซ่ึงอาจ
เกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 1
ต้าบลเกาะรัง

อ้าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

1,000,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT  หนา 
0.25 เมตร

987,000

14 ซ่อมแซมคลอง 4 ซ้าย - คลองสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.0+000 ถึง 
กม.3+100 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 1.500 กม. โครงการ ปตร.ล้า
สนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
ประชาชน          ไม่สามารถใช้ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  ซ่ึงอาจ
เกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 1
ต้าบลเกาะรัง

อ้าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

1,000,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
   -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
   -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT  หนา 
0.25 เมตร

994,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

15 ซ่อมแซมคลอง 5 ซ้าย - คลองสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.0+000 ถึง 
กม.2+400 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 1.300 กม. โครงการ ปตร.ล้า
สนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
ประชาชน          ไม่สามารถใช้ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  ซ่ึงอาจ
เกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 2
ต้าบลเกาะรัง

อ้าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

1,000,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม 
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT  หนา 
0.25 เมตร

976,000

16 ซ่อมแซมคลอง 6 ซ้าย - คลองสายใหญ่ฝ่ังขวา กม.0+000 ถึง 
กม.1+400 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 1.200 กม. โครงการ ปตร.ล้า
สนธิ

น ้าไหลกดัเซาะคันคลองช้ารุดเสียหายท้าให้
ประชาชน          ไม่สามารถใช้ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  ซ่ึงอาจ
เกดิอันตรายแกชี่วิต และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว

1 สาย N1684283
E746099

ระวาง 5239 II

หมู่ 9
ต้าบลเกาะรัง

อ้าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

800,000 ซ่อมแซมคันคลองให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
  -ดินถมบดอัดแน่น 95% SPCT
  -ดินลูกรังบดอัดแน่น 95% MPCT  หนา 
0.25 เมตร

815,000

17 ขุดลอกตะกอนดินคลองสายใหญ่ด้วยเคร่ืองจักร (คลองดาด) 
จ้านวน 2 สาย คลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ความยาว 17.170 กม. 
และ คลองสายใหญ่ฝังขวา ความยาว 22.682 กม.  โครงการ 
ปตร.ล้าสนธิ

น ้าไหลเข้าท่วมคลองส่งน ้าได้พัดพาตะกอนดิน
มาทับถมจนไม่สามารถส่งน ้าให้พื นท่ีในเขต
ชลประทานได้

2 สาย N1684283
E746099

หมู่ 1,2,3,4,6,7,8
ต้าบลหนองยายโต๊ะ,

หมู่ 1,2,7,8,9 ต้าบลเกาะ
รัง

หมู่ 1,2,3,8 ต้าบลบัวชุม
หมู่ 1,2,3,5,6,8

ต้าบลท่ามะนาว หมู่ 2
อ้าเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

1,924,000 ขุดลอกตะกอนดินบริเวณท้องคลองด้วย
เคร่ืองจักร    ปริมาตรดิน 47,760 ลบ.ม.

1,924,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

18 ขุดลอกตะกอนดินคลองสายซอยด้วยเคร่ืองจักร จ้านวน 14 
สายรวมความยาว 52.200 กม. โครงการ ปตร.ล้าสนธิ

น ้าไหลเข้าท่วมคลองส่งน ้าได้พัดพาตะกอนดิน
มาทับถมจนไม่สามารถส่งน ้าให้พื นท่ีในเขต
ชลประทานได้

14 สาย N1684283
E746099

หมู่ 1,2,3,4,6,7,8
ต้าบลหนองยายโต๊ะ,

หมู่ 1,2,7,8,9 ต้าบลเกาะ
รัง

หมู่ 1,2,3,8 ต้าบลบัวชุม
หมู่ 1,2,3,5,6,8

ต้าบลท่ามะนาว หมู่ 2
อ้าเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

1,530,000 ขุดลอกตะกอนดินบริเวณท้องคลองด้วย
เคร่ืองจักร   ปริมาตรดิน 38,000 ลบ.ม.

1,530,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 11 2,550,000 2,550,000
โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษารงัสิตใต้ 2,550,000 2,550,000

1 ซ่อมแซมหลังคันกั นน ้าสมบูรณ์-บางขนากเป็นช่วงๆ คันกั นน ้าสมบูรณ์-บางขนากถูกกระแสน ้า
หลากจากแม่น ้าท่ีเกดิอุทกภัย กดัเซาะเสียหาย
 ท้าให้ช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อความยาวรวม
โดยประมาณ 600 เมตร

1 สาย 0730942 E
1545404 N

ต้าบลโยธะกา
อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,300,000 ซ่อมแซมคันกั นน ้าด้วยการขุดเปิดหน้าดินเดิม 
 ถมดิน ถมลูกรังและหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น

1,300,000

2 ซ่อมแซม ปตร.บางกระจิก อุทกภัก ท้าให้ระดับน ้าในแม่น ้านครนายกเอ่อ
ล้นข้ามคันดินและกดัเซาะคันดินข้างอาคาร 
ปตร.ท้าให้น ้าไหนเข้าพื นท่ีชลประทานได้

1แห่ง 0719328 E
1556941 N

ต้าบลศรีษะกระบือ
อ้าเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก

750,000 ท้าการลงดินถมเสริมคัดดินให้มีระดับสูงกว่า
ระดับน ้า สูงสุดของแม่น ้านครนายกเพือ่
ป้องกนัน ้าแม่น ้าฯเอ่อล้นข้ามคันดิน พร้อม
กบัลงดินลูกรังบดอัดแน่น เพือ่ป้องกนัการ
พังทลายหรือทรุดตัวของคันดิน และท้าการ
ปั้นคันดินเป็นแนวป้องกนัอุทกภัยบริเวณคัน
กั นน ้าเสาวภาผ่องศรี-สมบูรณ์ ช่วง กม.

750,000

3 ซ่อมแซมถนนภายในท่ีท้าการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี5 ถนนภายในท่ีท้าการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ท่ี 5 ถูกกระแสน ้าหลากจากแม่น ้านครนายกท่ี
เกดิอุทกภัยกดัเซาะทรุดตัวเสียหาย ความยาว
รวมโดยประมาณ 200 เมตร

1 สาย 073053E
1545437 N

ต้าบลโยธะกา
อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

500,000 ซ่อมแซมถนนโดยปรับพื นเดิม ลงลูกรังและ
หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 12 194,958,000 85,476,000
โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาผักไห่ 650,000 650,000

1 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั นน ้าผักไห-่หัวเวียง กม.0+545 และ กม.
4+050

น ้าท่วมสูง ท้าให้น ้ากดัเซาะตัวอาคารท่อลอด
บานระบายน ้าได้รับความเสียเกดิการร่ัวซึม 
ดินถมหลังท่อเกดิการทรุดตัวจากการกดัเซาะ
ของน ้า

2 แห่ง 159620 N
648500 E

ระวาง 5037 I,
154200 N
650900 E

ระวาง 5037 I

ต้าบลบ้านใหญ่
ต้าบลท่าดินแดง

อ้าเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

400,000  - ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายขนาด 1 -
 ø 1.00 ม. (กม.0+545)
 - ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายขนาด 1 -
 ø 1.00 ม. (กม.4+050)
 - ซ่อมแซมดินบดอัดแน่นหลังท่อ
 - ซ่อมแซมอาคารหน้าท่อ

400,000

2 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั นน ้าผักไห-่ป่าโมก ขนาด 1 - ø 1.00 ม. 
กม.1+200

ระดับน ้าท่ีสูงท้าให้แรงดันน ้าดันบายระบาย
ได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1598200 N
648300 E

ระวาง 5037 I

ต้าบลตาลาน
อ้าเภอผักไห่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

100,000  - ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายขนาด 1 -
 ø 1.00 ม.
 - ซ่อมแซมดินบดอัดแน่นหลังท่อ

100,000

3 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั นน ้าคลอง 1ซ้าย กม.10+500 ขนาด 1 - 
ø 1.00 ม.

ระดับน ้าท่ีสูงท้าให้แรงดันน ้าดันบายระบาย
ได้รับความเสียหาย

1 แห่ง 1594700 N
655400 E

ระวาง 5037I

ต้าบลบางหัก
ต้าบลบางบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

150,000  - ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายขนาด 1 -
 ø 1.00 ม. 
 - ซ่อมแซมอาคารหน้าท่อ

150,000

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษายางมณี 7,210,000 7,210,000
1 ซ่อมแซมลาดท้ายตล่ิงประตูระบายน ้ายางมณี ท้ายประตูระบายเกดิการพังทลายของหินเก

เบียน และชั นดินทั ง 2 ด้าน
1 แห่ง 1631169 N

0652141 E
ต้าบลองครักษ์
อ้าเภอโพธ์ิทอง
จังหวัดอ่างทอง

3,210,000 ซ่อมแซมโดยการน้ากล่องเกเบียนพร้อมหิน
ใหญ่ขนาดมากกว่า 30 ซม. จัดวางเรียงเป็น
ชั นตามความลาดชันเดิม โดยมีระยะทางทั ง 2
 ด้าน ทั งหมด 130 เมตร

3,210,000

2 ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่แม่น ้าน้อย 6 ฝ่ังซ้าย คันคลองถูกกดัเซาะจากกระแสน ้า เกดิความ
ช้ารุดเสียหาย ท้าให้น ้าไหลเข้าท่วมพื นท่ี
เกษตรกรรม และเป็นอันตรายต่อการคมนาคม

1 สาย 1618676 N
0650114 E

ต้าบลหัวตะพาน
ต้าบลไผ่จ้าศีล

อ้าเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

4,000,000  - ซ่อมแซมคันคลองพร้อมผิวทาง ฝ่ังซ้าย
และขวา
 - ดินลูกรังพร้อมบดอัด หนา 0.20 ม. กว้าง 
4.00 ม. รวมระยะทาง 7,600 ม.

4,000,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาดอนเจดีย์ 4,278,000 3,306,000
1 ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่สามชุก 2  ทั ง 2 ฝ่ัง น ้าล้นไหลกดัเซาะคันคลองสายดังกล่าวเกดิ

การช้ารุดเสียหาย
1 สาย 0606043-

1595881,
0603305-
1593437,
0603376-
1593582,
0602150-

ต้าบลศาลาขาว
อ้าเภอเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี

3,528,000 ซ่อมแซมคันคลองที่ช้ารุดเสียหายระยะทาง 
3,150 เมตร ถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
ด้วยเคร่ืองจักร หนา 0.25 ม. กว้าง 5.00 ม.

2,940,000

2 ซ่อมแซมช่องขาดคันคลองระบายใหญ่สามชุก 2 น ้าล้นไหลกดัเซาะคันคลองสายดังกล่าวเกดิ
การช้ารุดเสียหาย

1 แห่ง 47 PPS
026934 
4937 I

ต้าบลศาลาขาว
อ้าเภอเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี

750,000 ซ่อมแซมคันคลองที่ช้ารุดเสียหายระยะทาง  
50  เมตร
 - ถมดินพร้อมบดอัดแน่น 95 %  กว้าง 5.00
 ม. ยาว 50 ม.ลึก 3.40 ม.
 - ถมลูกรังบดอัดแน่น  หนา 0.25 ม. กว้าง 
5.00 ม.

366,000

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาโพธิพ์ระยา 4,320,000 4,320,000
1 ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ทั งสองฝ่ัง กม.

3+580-6+767
คันคลองถูกกดัเซาะจากกระแสน ้า เกดิความ
ช้ารุดเสียหาย ท้าให้น ้าไหลเข้าท่วมพื นท่ี
เกษตรกรรม และเป็นอันตรายต่อการคมนาคม

1 สาย 1594277 N
612409 E

หมู่ 2 ต้าบลดอนโพธ์ิทอง
อ้าเภอเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี

4,320,000  - ซ่อมแซมคันคลองพร้อมผิวทาง ทั งสองฝ่ัง
 - หินคลุกพร้อมบดอัด หนา 0.25 ม. กว้าง 
4.00 ม. ระยะทางสองฝ่ังรวม 4,800 ม.

4,320,000

โครงการชลประทานชัยนาท 39,500,000 35,030,000
1 ซ่อมแซมคันคลองระบายน ้า INTERCEPTOR DRAIN คันคลองระบายถูกน ้ากดัเซาะได้รับความ

เสียหาย คันดินพังทลาย และคันคลองมีระดับ
ต้่าท้าให้น ้าไหลล้นเข้าท่วมพื นท่ีการเกษตร

1 สาย 1678524 N
0604366 E

4939 II

 หมู่ 1 ต้าบลวังหมัน
อ้าเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท

10,000,000 ซ่อมแซมคันคลองทั งสองฝ่ัง กจิกรรมประกอบ
ไปด้วย งานขุดเปิดหน้าดิน,งานถมดินบดอัด
แน่น,งานลูกรังบดอัดแน่น และงานซ่อมแซม
ท่อรับน ้าขนาด 0.60 ม. จ้านวน 3 แห่ง   
ความยาวประมาณ 4,000 ม.

7,980,000

2 ซ่อมแซมคันกั นน ้าห้วยขุนแกว้ คันกั นน ้าฝ่ังขวาถูกกระแสน ้ากดัเซาะ ลาด
ตล่ิงพังทลายเป็นบริเวณกว้าง เกดิความเส่ียง
ท่ีอาจท้าให้คันกั นน ้าขาดและน ้าเข้าท่วมพื นท่ี
การเกษตรได้รับความเสียหาย

1 สาย 1691221 N
0597981 E

4939 I

 หมู่ 1 ต้าบลกดุจอก
อ้าเภอหนองมะโมง

จังหวัดชัยนาท

10,000,000 ซ่อมแซมคันกั นน ้าฝ่ังขวา กจิกรรมประกอบ
ไปด้วย งานขุดเปิดหน้าดิน,งานถมดินบดอัด
แน่น ,งานวางเรียงกล่อง GABION และงาน
ลูกรังบดอัดแน่น คลองยาวประมาณ 300 ม.

9,800,000

3 ซ่อมแซมคันกั นน ้าคลองกระทง คันกั นน ้าฝ่ังขวาถูกกระแสน ้ากดัเซาะ ดิน
พังทลาย ท้าให้เป็นอันตรายต่อการขนส่ง
ผลผลิตและการสัญจรผ่านไปมา

1 สาย 1690872 N
0610942 E

5039 IV

 หมู่ 3 ต้าบลหนองบัว
อ้าเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท

7,500,000 ซ่อมแซมคันกั นน ้าฝ่ังขวา กจิกรรมประกอบ
ไปด้วย งานขุดเปิดหน้าดิน,งานถมดินบดอัด
แน่น,งานวางเรียงกล่อง GABION และงาน
ลูกรังบดอัดแน่น  ความยาวประมาณ 300 ม.

7,400,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าห้วยโตนด อาคารระบายน ้าถูกน ้ากดัเซาะได้รับความ
เสียหาย หินกอ่ หินเรียง พังทลาย คันดินทรุด
ตัวเน่ืองจากน ้าไหลลอดใต้อาคาร

1 แห่ง 1665098 N
0604669 E

4939 II

 หมู่ 8 ต้าบลหันคา
อ้าเภอหันคา

จังหวัดชัยนาท

10,000,000 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าและคันทั งสองฝ่ัง 
กจิกรรมประกอบไปด้วย งานทุบรื อย้าย,งาน
ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าหินกอ่,งานถมดิน
บดอัดแน่น และงานลูกรังบดอัดแน่น

7,850,000

5 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้าคลองส่งน ้าสายใหญ่ กม.34+620 อาคารถูกน ้ากดัเซาะ ท้าให้ อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่อลอด หินกอ่ หินเรียง เกดิการ
พังทลาย

1 แห่ง 1665623 N
0604751 E

4939 II

 หมู่ 5 ต้าบลหนองแซง
อ้าเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท

2,000,000 ซ่อมแซมอาคารระบายน ้า กจิกรรมประกอบ
ไปด้วย งานทุบรื อย้าย,งานซ่อมแซมอาคาร
ระบายน ้า คสล.,งานถมดินบดอัดแน่น  และ
งานลูกรังบดอัดแน่น

2,000,000

โครงการชลประทานอุทัยธานี 139,000,000 34,960,000
1 ซ่อมแซมคั นกนัน ้าริมแม่น ้าตากแดด (ฝ่ังขวา) กม.10+100 คั นกนัน ้าริมแม่น ้าตากแดด (ฝ่ังขวา) กม.

10+100 ถูกกระแสน ้ากดัเซาะจนเกดิรูร่ัว  
และไหลลอดกดัเซาะลุกลามจนท้าให้คันกั นน ้า
ขาด  ความยาวประมาณ 50 เมตร

1 แห่ง 1710300 N
608460 E

ต้าบลหนองไผ่แบน
อ้าเภอเมือง

จังหวัดอุทัยธานี

10,000,000 รื อย้ายวัสดุที่ใช้ปิดช่องขาดเป็นการชั่วคราว 
และซ่อมแซมคันกั นน ้ากลับสู่สภาพเดิม (คัน
ดินสูงประมาณ 5 ม.  ผิวจราจรราดยางกว้าง 
9 ม. ยาวประมาณ 50 ม.)

4,000,000

2 ซ่อมแซมฝายป่ากล้วย ป่าเลา คันดิน,กนิกอ่และหินเรียงช้ารุด 1 แห่ง 1695738 N 
564858 E

ต้าบลเขาบางแกรก
อ้าเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 ถมดินถมบดอัดแน่นด้านท้าย ซ่อมแซมหินกอ่
,หินเรียง  (คันดินเหนือและท้ายฝายสูง
ประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 30 ม.ทั งสองฝ่ัง)

800,000

3 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝ่ังขวาทัพคล้าย คลองถูกกระแสน ้ากดัเซาะเสียหายพังทะลาย 1 แห่ง 1665050 N
561837 E

ต้าบลทัพหลวง
อ้าเภอบ้านไร่

จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000  - ซ่อมแซมคันคลองที่ถูกกดัเซาะเป็นช่วงๆ
โดยการถมบดอัดแน่นดิน และผิวจราจรลูกรัง
บดอัดแน่น
 - ซ่อมแซมคอนกรีตตัวคลอง(กน้คลองกว้าง
ประมาณ 1.20 - 1.80 ม.)

800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

4 ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบแกม้ลิงส้านักโก คันดินแกม้ลิงถูกกระแสน ้าไหลล้นข้ามคันกดั
เซาะคันดินผิวจราจร  อาคารท่อรับน ้า  และ
อาคารท่อระบายน ้าเสียหาย

1 สาย 1713064 N
599655 E

ต้าบลหนองหญ้าปล้อง
อ้าเภอทัพทัน

จังหวัดอุทัยธานี

10,000,000 ซ่อมแซมคันดิน และจัดท้าผิวจราจรลูกรังบด
อัดแน่น  ซ่อมแซมอาคารท่อรับน ้า  และท่อ
ระบายน ้ากลับสู่สภาพเดิม (คันดินสูงประมาณ
 2.5 ม. ยาวประมาณ 50 ม. และผิวจราจร
ลูกรังกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 5 กม. ท่อรับ
น ้า 1 แห่ง และท่อระบายน ้า 1 แห่ง)

3,750,000

5 ซ่อมแซมคันดินแกม้ลิงหนองเขาน้อย คันดินแกม้ลิงถูกกระแสน ้ากดัเซาะเสียหาย 1 สาย 1714860 N
599070 E

ต้าบลโคกหม้อ
อ้าเภอทัพทัน

จังหวัดอุทัยธานี

5,000,000 ซ่อมแซมคันคลองที่ถูกกดัเซาะเป็นช่วงๆโดย
การถมบดอัดแน่นดิน และผิวจราจรลูกรังบด
อัดแน่น   (คันดินจ้านวน 3 จุด, แต่ละจุดลึก
ประมาณ 2.5 ม. ยาวประมาณ 30 ม.)

800,000

6 ซ่อมแซมคันดินแกม้ลิงหนองหญ้าปล้อง คันดินแกม้ลิงถูกกระแสน ้ากดัเซาะเสียหาย 1 สาย 1713196 N
598443 E

ต้าบลหนองหญ้าปล้อง
อ้าเภอทัพทัน

จังหวัดอุทัยธานี

3,000,000 ขุดเปิดหน้าดิน, ถมดินถมบดอักแน่น และ
จัดท้าผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น (คันดิน
จ้านวน 2 จุด, แต่ละจุดลึกประมาณ 2.5 ม. 
ยาวประมาณ 30 ม.)

500,000

7 ซ่อมแซมคันกั นน ้าริมแม่น ้าตากแดด (ฝ่ังซ้าย) กม.
6+000-13+000

ลาดคันเสียหายจากการขุดเอาดินไปถมปั้นคัน
ป้องกนัน ้า

1 สาย 1713124 N
605577 E

ต้าบลเนินแจง
อ้าเภอเมือง

จังหวัดอุทัยธานี

50,000,000 ซ่อมแซมคันดินส่วนที่เสียหายด้วยดินถมบด
อัดแน่นเสริมลาดคัน (คันดินสูงประมาณ 2.5 
ม.กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 7 กม.)

9,750,000

8 ซ่อมแซมคันกั นน ้าริมแม่น ้าตากแดด (ฝ่ังขวา) กม.
4+800-13+500

ลาดคันเสียหายจากการขุดเอาดินไปถมปั้นคัน
ป้องกนัน ้า

1 สาย 1712902 N
508180 E

ต้าบลทุ่งใหญ่
ต้าบลโนนเหล็ก

ต้าบลหนองไผ่แบน
อ้าเภอเมือง

จังหวัดอุทัยธานี

50,000,000 ซ่อมแซมคันดินส่วนที่เสียหายด้วยดินถมบด
อัดแน่นเสริมลาดคัน (คันดินสูงประมาณ 2.5 
ม.กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 8.7 กม.)

11,960,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

9 ซ่อมแซมคันดินและแผงคอนกรีตดาดคลอง 1ขวา วังร่มเกล้า คันดินและแผงคอนกรีตดาดคลองถูก
กระแสน ้ากดัเซาะเสียหาย

1 สาย 1712724 N
602296 E

ต้าบลทุ่งใหญ่
ต้าบลหนองเต่า
ต้าบลหนองแก
อ้าเภอเมือง

จังหวัดอุทัยธานี

5,000,000 รื อย้ายแผงคอนกรีตเดิมที่ช้ารุดเสียหาย 
ซ่อมแซมคันดินและแผงคอนกรีตดาดคลอง
ให้กลับสู่สภาพเดิม (กน้คลองกว้างประมาณ 
1.50 - 2.00 ม. ยาวประมาณ 9 กม.)

1,800,000

10 ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบายน ้าวังร่มเกล้า 2 ทรบ.ปลายคลองระบายน ้าวังร่มเกล้า 2 ถูก
กระแสน ้ากดัเซาะเสียหาย

1 แห่ง 1714033 N
607618 E

ต้าบลโนนเหล็ก
อ้าเภอเมือง

จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 รื อย้ายแผงคอนกรีตเดิมที่ช้ารุดเสียหาย และ
ซ่อมแซม ทรบ.ให้กลับสู่สภาพเดิม (ทรบ. 
ขนาด • 2.00 x 2.00 ม. จ้านวน 2 ช่อง)

800,000

100/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 13 4,200,000 3,900,000
โครงการชลประทานราชบุรี 4,200,000 3,900,000

1 ซ่อมแซมฝายทดน ้าบ้านบ่อหวี ด้านท้ายฝายถูกกระแสน ้ากดัเซาะพังทลายยาว
 มีตะกอนดินทับถมด้านหน้าฝาย รวมความ
ยาวประมาณ 200 ม. ถ้าปล่อยทิ งไว้ไม่รีบ
ด้าเนินการซ่อมแซมจะกอ่ให้เกดิความ
เสียหายกบัฝายทดน ้าเพิม่มากขึ นและไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้

1 แห่ง 1489508 N
528947 E

ระวาง 4835 I

หมู่ 4 ต้าบลตะนาวศรี
อ้าเภอสวนผึ ง
จังหวัดราชบุรี

2,500,000 ซ่อมแซมฝายทดน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนดิน
ด้านหน้าฝายทดน ้า กจิกรรมประกอบไปด้วย 
งานดินถมบดอัดแน่น  งานขุดลอกตะกอนดิน
หน้าฝาย งานหินเรียง งานหินกอ่ งาน คสล.
ด้านหน้าฝายทดน ้า และงานประกอบอื่น ๆ

2,500,000

2 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้า ฝายทดน ้าบ้านพุระกา้ ท่อส่งน ้าบริเวณข้ามและขนานล้าห้วยถูก
กระแสน ้าพัดขาด จ้านวน 5 จุด ท่อส่งน ้า
เสียหาย ความยาวประมาณ 1,000 ม. ไม่
สามารถส่งน ้าได้

1 แห่ง 1473300 N
524100 E

ระวาง 4835 IV

ต้าบลตะนาวศรี
อ้าเภอสวนผึ ง
จังหวัดราชบุรี

1,700,000 ซ่อมแซมท่อส่งน ้าขนาด ศก. 200 มม. พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ กจิกรรมประกอบไปด้วย 
งานขุด วางหินเรียง ท่อส่งน ้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบท่อ พร้อมอาคารประกอบ และงาน
ประกอบอื่น ๆ

1,400,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 14 68,347,000 67,807,000
โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาเพชรบุรี 14,555,000 14,015,000

1 งานซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง 1 ขวา - สายใหญ่ 2 ทรบ.ปากคลองถูกน ้ากดัเซาะเป็นโพลง แผ่น
คอนกรีตแตกช้ารุด กรอบบานเคร่ืองกว้าน
เสียหายไม่สามารถควบคุมการส่งน ้าได้ เพือ่
ประโยชน์พื นท่ีจ้านวน 15,000 ไร่

1 แห่ง E 603820  
N 1431626

บ้านหนองศาลา หมู่ 5 
ต้าบลหนองศาลา

อ้าเภอชะอ้า
จังหวัดเพชรบุรี

1,000,000 โดยท้าการซ่อมแซมถมดินบดอัดแน่น ทรบ. 
พร้อมดาดคอนกรีตและซ่อมแซมกรอบบาน
เคร่ืองกว้านให้ใช้งานได้ตามปกติ ปริมาณดิน
ประมาณ 1,000 ลบ.ม. ลูกรังประมาณ 500 
ลบ.ม. คอนกรีต 120 ลบ.ม. และกรอบบาน 2
 ชุด ระยะเวลาด้าเนินการ 1-2 เดือน

1,000,000

2 งานซ่อมแซมอาคารน ้าตกตัววี กม.2+000 ทรบ.ปากคลองถูกน ้ากดัเซาะเป็นโพลง แผ่น
คอนกรีตแตกช้ารุด กรอบบานเคร่ืองกว้าน
เสียหายไม่สามารถควบคุมการส่งน ้าได้ เพือ่
ประโยชน์พื นท่ีจ้านวน 15,000 ไร่

1 แห่ง E 594813
N 1427961

ต้าบลท่าคอย
อ้าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

500,000 โดยท้าการซ่อมแซมถมดินบดอัดแน่น ทรบ. 
พร้อมดาดคอนกรีต ปริมาณดินประมาณ 400
 ลบ.ม. ลูกรังประมาณ 100 ลบ.ม. คอนกรีต 
60 ลบ.ม. ระยะเวลาด้าเนินการ 1-2 เดือน

500,000

3 งานซ่อมแซมเขื่อนเพชร คันดินช้ารุดเน่ืองจากการถูกน ้ากดัเซาะ หินทิ ง
และหินกอ่ถูกน ้ากดัเซาะเสียหาย ท้าให้เป็น
อุปสรรคต่อการระบายน ้าท้ายเขื่อน ซ่ึงเป็น
การซ่อมแซมเชิงป้องกนั หากไม่รีบด้าเนินการ
จะมีผลกระทบต่อความม่ันคงของตัวเขื่อนเพชร

1 งาน E 592646
N 1427655

หมู่ท่ี 6 
ต้าบลท่าคอย
อ้าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

2,800,000 ซ่อมแซมและเสริมคันคลองส่งน ้า เพือ่ให้
สามารถป้องกนัการไหลบ่าของน ้า

2,800,000

4 งานซ่อมแซมคันคลอง 1 ขวา สายใหญ่ฝ่ังซ้าย ระยะ1 คันคลองส่งน ้าถูกกระแสน ้ากดัเซาะส่งผลให้
คันคลองส่งน ้าขาด ช้ารุด เสียหายเป็นช่วงๆ 
และมีระดับท่ีต้่าไม่สามารถป้องกนัการไหลบ่า
เข้าท่วมพื นท่ีได้

1 สาย E 600900
N 1445052

เทศบาลบ้านลาด
อ้าเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

280,000 ท้าการซ่อมแซมฟืน้ฟูผิวจราจรลงลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น ให้ใช้งานได้ตามปกติ ช่วง
ประมาณ กม.13+600 - 13+980 ฝ่ังซ้าย 
กว้าง 6 ม.  ลูกรังเฉล่ียหนา 0.50 ม. 
ระยะเวลาด้าเนินการ 1 เดือน

280,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

5 งานซ่อมแซมคลองส่งน ้า 2 ซ้าย - สายใหญ่ 3 คลองส่งน ้าและคันคลองได้รับผลกระทบจาก
การกดัเซาะของกระแสน ้า

1 แห่ง E 609742
N 1438221

ต้าบลดอนยาง ,หาดเจ้า
ส้าราญ

อ้าเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

675,000 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าและคันคลองส่งน ้า 675,000

6 งานซ่อมแซมสะพานไม้ สะพานไม้ถูกกระแสน ้ากดัเซาะพื นไม้สะพาน 
ส่งผลให้พื นไม้สะพานช้ารุด เสียหาย ไม่
สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติและอาจเกดิ
อันตรายกบัผู้สัญจรไปมา

2 แห่ง E 598600
N 1454800

ต้าบลบางจาก , ธงชัย
อ้าเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี

600,000 ซ่อมแซมเปล่ียนพื นไม้สะพานและตงรับพื นไม้ 60,000

7 งานซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน บานระบายในคลองส่งน ้า เคร่ืองกว้าน บานระบายในคลองส่งน ้า ได้รับ
ความเสียหาย

1 งาน E 593898
N 1432849

ต้าบลต้าหรุ , ยางหย่อง ,
 บ้านหม้อ

อ้าเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

2,100,000 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้าน บานระบายในคลองส่ง
น ้า

2,100,000

8 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายและคลอง
ส่งน ้า 2 ขวา สายใหญ่ฝ่ังซ้าย

แผ่นดาดคอนกรีตท่ีแตกร้าวถูกกระแสน ้ากดั
เซาะส่งผลให้เกดิความเสียหายเพิม่มากขึ น

1 งาน E 595774
N 1442330

ต้าบลไร่ส้ม
อ้าเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี

1,500,000 ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน ้ากลับสู่
สภาพเดิม

1,500,000

9 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายใหญ่2 แผ่นดาดคอนกรีตแตกช้ารุดเน่ืองจากถูกน ้ากดั
เซาะเสียหายเป็นบริเวณกว้าง เป็นอุปสรรคใน
การควบคุมการส่งน ้าเกษตรกรและราษฎร
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เพือ่ประโยชน์
พื นท่ีจ้านวน 22,000 ไร่

1 งาน E 600451
N 1430986

บ้านในดง หมู่ 4
ต้าบลในดง

อ้าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

1,500,000 โดยท้าการซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตที่ช้ารุด
เสียหาย  ให้ใช้งานได้ตามปกติ ระยะเวลา
ด้าเนินการ 1-2 เดือน

1,500,000

103/112



ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

10 งานซ่อมแซมอาคารปากคลองส่งน ้า 1 ซ้าย - สายใหญ่ 3 อาคารปากคลองส่งน ้าถูกน ้ากดัเซาะเป็นโพลง
 แผ่นคอนกรีตแตกช้ารุด กรอบบานเคร่ือง
กว้านเสียหายไม่สามารถควบคุมการส่งน ้าได้

1 งาน E 603757 
N 1445238

ต้าบลถ ้ารงค์ , ท่าเสา
อ้าเภอบ้านลาด

ต้าบลต้นมะม่วง , หนอง
โสน

อ้าเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

600,000 ซ่อมแซมถมบดอัดแน่นดินหลังคันประมาณ 
500 ลบ.ม. ลูกรังหลังคันประมาณ 500 ลบ.
ม. คให้ใช้งานได้ตามปกติ

600,000

11 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้า 2 ซ้าย สายใหญ่ฝ่ังซ้าย
พร้อมอาคารประกอบ

แผ่นดาดคอนกรีตท่ีแตกร้าวถูกกระแสน ้ากดั
เซาะส่งผลให้เกดิความเสียหายเพิม่มากขึ น

1 งาน E 597410
N 1453741

ต้าบลบางจาก
อ้าเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี

1,000,000 ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน ้า 1,000,000

12 งานซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 ดินคันคลอง ลูกรังผิวจราจรฝ่ังซ้าย ถูกน ้ากดั
เซาะเสียหาย เป็นช่วงๆ คันคลองต้่า น ้าไหล
บ่าเข้าท่วมพื นท่ีตลอดแนวคลองฝ่ังซ้าย เป็น
อุปสรรคในการขนส่งผลผลิตการเกษตร และ
การคมนาคม เกษตรกรและราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน

1 แห่ง E 601973
N 1443048

ต้าบลถ ้ารงค์ , ท่าเสา
อ้าเภอบ้านลาด

ต้าบลต้นมะม่วง , หนอง
โสน

อ้าเภอเมือง
ต้าบลบางครก

อ้าเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

2,000,000 ซ่อมแซมถมบดอัดแน่นดินคันคลอง ประมาณ
 2,000 ลบ.ม. ลูกรังผิวจราจร ประมาณ 
5,000 ลบ.ม. ฝ่ังซ้าย (เป็นช่วงๆ) ให้ใช้งานได้
ตามปกติ

2,000,000

โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรกัษาปราณบุรี 15,482,000 15,482,000
1 งานซ่อมแซมคอนกรีต กม.35+150 ถึง 35+210 คลองส่งน ้า

สายใหญ่ (เน่ืองจากอุทกภัย)
คอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน ้า สาย
ใหญ่ช่วง กม.ดังกล่าวถูกน ้ากดัเซาะช้ารุด 
เสียหายอย่างมาก

1 แห่ง 589183 E
1346321 N

ระวาง 4933III

ต้าบลสามกระทาย
อ้าเภอกยุบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1,840,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อมแซม
แผ่นคอนกรีตดาดคลอง

1,840,000

2 งานซ่อมแซมคอนกรีต กม.41+337 ถึง 41+361 คลองส่งน ้า
สายใหญ่ (เน่ืองจากอุทกภัย)

คอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน ้า สาย
ใหญ่ช่วง กม.ดังกล่าวถูกน ้า กดัเซาะช้ารุด 
เสียหายอย่างมาก

1 แห่ง 588767 E
1342122 N

ระวาง 4933III

ต้าบลสามกระทาย
อ้าเภอกยุบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

625,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ 
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อม 
แซมแผ่นคอนกรีตดาดคลอง

625,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

3 งานซ่อมแซมคอนกรีต กม.42+200 ถึง 42+284 คลองส่งน ้า
สายใหญ่ (เน่ืองจากอุทกภัย)

คอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายใหญ่ ช่วง กม.
ดังกล่าวถูกน ้ากดัเซาะช้ารุด เสียหายอย่างมาก

1 แห่ง 588170 E
1341476 N

ระวาง 4933III

ต้าบลสามกระทาย
อ้าเภอกยุบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2,655,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ 
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อม 
แซมแผ่นคอนกรีตดาดคลอง

2,655,000

4 งานซ่อมแซมคอนกรีตเป็นช่วงๆระหว่าง กม.15+385 ถึง
44+018 คลองส่งน ้าสายใหญ่ (เน่ืองจากอุทกภัย)

คอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายใหญ่ ช่วง กม.
ดังกล่าวถูกน ้ากดัเซาะช้ารุด เสียหายอย่างมาก

1สาย 590376 E
1363722 N
ระวาง4933IV

ต.หนองตาแต้ม,อ.ปราณ
บุรี ต.ศิลาลอย,ไร่ใหม่,อ.

สามร้อยยอด ต.สาม
กระทายอ.กยุบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1,686,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อมแซม
แผ่นคอนกรีตดาดคลอง

1,686,000

5 งานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ้าสายใหญ่เป็นช่วงๆระหว่างกม.
15+300 ถึง 35+210 (เน่ืองจากอุทกภัย)

ถนนลาดยางปัจจุบันช้ารุดทรุดโทรมเสียหาย
มาก  เน่ืองจากฝนตกหนักและขาดการ
ซ่อมแซมมาเป็นเวลานาน

1 สาย 590363 E
1363807 N
ระวาง4933IV

ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณ
บุรี ต.ศิลาลอย,ศาลาลัย
,ไร่เกา่,ไร่ใหม่ อ.สามร้อย
ยอด ต.สามกระทายอ.

กยุบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5,676,000 ท้าการขุดรื อผิวคันคลอง ถมบดอัดแน่นพื น
ทางหินคลุก  ลาดยาง Prime Coat พร้อม
ลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

5,676,000

6 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายซอย 51ซ้าย,52ซ้าย,
 58 ซ้าย, 66ซ้าย-1ขวา-3ขวาเป็นช่วงๆ (เน่ืองจากอุทกภัย)

คอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายซอยตามสาย
ซอยดังกล่าวถูกน ้ากดัเซาะช้ารุดเสียหายอย่าง
มาก

1สาย 585866 E
1335606 N

ระวาง 4933III

ต้าบลหาดขาม,กยุบุรี  
อ้าเภอกยุบุรี  ต้าบลบ่อ

นอก  อ้าเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3,000,000 ท้าการรื อคันดินส่วนที่ช้ารุดเสียหายออกและ
จัดหาดินมาถมคันคลองบดอัดพร้อมซ่อมแซม
แผ่นคอนกรีตดาดคลอง

3,000,000

โครงการชลประทานประจวบคีรขัีนธ์ 15,250,000 15,250,000
1 ซ่อมแซมอ่างเกบ็น ้าบ้านไทรงาม (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ) น ้าไหลข้ามท้านบดินความยาว 202 ม. สูง 10

 ม. ท้าให้
1. ท้าบนดินด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ
เสียหายตลอดแนว
2. ถนนบนสันท้านบ
3. ระบบท่อส่งน ้าด้านท้ายท้านบดิน

1 แห่ง 1386502 N
580333 E

ระวาง 4934 III

ต.หนองพลับ
อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

8,500,000 ซ่อมแซมท้านบดินและอาคารประกอบ
1.งานดินถมบดอัดแน่น 95 %
2.งานลูกรังบดอัดแน่น 95 %
3.งานหินเรียงด้านท้ายท้านบดิน
4.งานคอนกรีตดาด
5.งานหินทิ งด้านหน้าท้านบดิน
6.ระบบท่อส่งน ้าด้านท้ายท้านบดิน

8,500,000

2 ซ่อมแซมอ่างเกบ็น ้าห้วยคอกช้างตอนล่าง (อันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ)

น ้าไหลข้ามท้านบดินความยาว 230 ม. สูง 9 
ม. ท้าให้
1. ท้าบนดินด้านท้ายพร้อมอาคารประกอบ
เสียหายตลอดแนว
2. ถนนบนสันท้านบดิน

1 แห่ง 1384596 N
578429 E

ระวาง 4934 III

ต.หนองพลับ
อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

6,500,000 ซ่อมแซมท้านบดินและอาคารประกอบ
1.งานดินถมบดอัดแน่น 95 %
2.งานลูกรังบดอัดแน่น 95 %
3.งานหินเรียงด้านท้ายท้านบดิน
4.งานคอนกรีตดาด
5.งานหินทิ งด้านหน้าท้านบดิน

6,500,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

3 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าอ่างเกบ็น ้าห้วยกระชิด (อันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ)

1. ระบบท่อส่งน ้าช่วงท่ีข้ามล้าน ้าเดิม 
เสียหายความยาว ประมาณ 100 ม. (ท่ี pvc 
ขนาด 200 มม.)

1 แห่ง 1385061 N
577877 E

ระวาง 4934 III

ต.หนองพลับ
อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

250,000 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้า
1.งานดินขุด
2.งานดินถมบดอัดแน่น
3.งานท่อส่งน ้า  (pvc)

250,000

โครงการชลประทานชุมพร 23,060,000 23,060,000
1 ซ่อมแซมท้านบดินคลองปราย พร้อมระบบส่งน ้า (อัน

เน่ืองมาจากพระราชด้าริ)
 - ปริมาณน ้าไหลเร็วและแรงพัดพาตะกอนมา
ทับถมเต็มหน้าฝายได้รับความเสียหาย ไม่
สามารถเกบ็กกัน ้าได้ตามปกติ

1 แห่ง 498800 E
1092600 N

ต้าบลหาดยาย
อ้าเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

150,000  - ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายประมาณ 
6,000 ลบ.ม.

150,000

2 ซ่อมแซมฝายบ้านวังปลา (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและแรงพัดพาตะกอนมา
ถมเต็มหน้าฝาย ด้านท้ายฝายมีการกดัเซาะ
ลาดข้างหินเรียงระบบท่อส่งน ้า ไม่สามารถส่ง
น ้าได้ตามปกติ และป้องกนัไม่ให้ตัวฝายช้ารุด
เสียหายเพิม่

1 แห่ง 498400 E
1086500 N

ต้าบลบ้านควน
อ้าเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

790,000  - ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายประมาณ 
2,500 ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมงานดินถมบดอัดแน่น
 - ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายบริเวณพื น และ
ลาดด้านท้าย
 - ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้า 3 จุด

790,000

3 ซ่อมแซมท้านบดินห้วยลูกปู (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรง ท้าให้ตอม่อ
และระบบท่อส่งน ้าได้รับความเสียหาย ถ้าไม่
ซ่อมแซม ท้าให้โครงสร้างตอม่อและอาคารอื่น
เสียหายมากย่ิงขึ น

1 แห่ง 493100 E
1079300 N

ต้าบลละแม
อ้าเภอละแม
จังหวัดชุมพร

100,000  - ซ่อมแซมตอม่อรับท่อ (คสล.) 1 แห่ง 
พร้อมระบบท่อส่งน ้า

100,000

4 ซ่อมแซมประตูระบายน ้าคลองธัมมัง  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและแรง ท้าให้น ้าล้นข้าม
ท้านบดิน บริเวณทางระบายน ้าล้น น ้ากดั
เซาะคันดินทั งสองฝ่ัง หินเรียงยาแนว เสารั ว
ได้รับความเสียหาย ท้าให้ไม่สามารถควบคุม
การบริหารจัดการน ้าได้

1 แห่ง 503500 E
1091700 N

ต้าบลบ้านควน
อ้าเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

680,000  - ซ่อมแซมคันดินด้านซ้ายยาว 80 ม. คันดิน
ด้านขวา ยาว 60 ม.
 - ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว
 - ซ่อมแซมหินเรียง
 - ซ่อมแซมเสารั ว

680,000

5 ซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านช่องรอ  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและแรง ท้าให้อาคารโรง
สูบน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าถูกกระแสน ้าท่วม
สูงประมาณ 15 ม. อาคารโรงสูบน ้าเกดิการ
ทรุดตัวจากน ้ากดัเซาะดิน และเคร่ืองสูบน ้า
มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า ได้รับ
ความเสียหายไม่สามารถส่งน ้าเข้าสู่ระบบท่อได้

1 แห่ง 500300 E
1137500 N

ต้าบลครน
อ้าเภอสวี

จังหวัดชุมพร

800,000  - ซ่อมแซมอาคารโรงสูบน ้า 1 แห่ง
 - ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้าพร้อมมอร์เตอร์ไฟฟ้า
 ขนาด 160 KW 2 ชุด
 - ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด160 KW 2 
ชุด
 - ซ่อมแซมตอม่อ 2 แห่ง

800,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

6 ซ่อมแซมฝายคลองหินใส (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรง ท้าให้น ้าข้าม
สะพานทางเดินบนตัวฝายถูกน ้าและท่อนไม้
กระแทกสะพานและได้พัดพาตะกอนมาทับ
ถมหน้าฝายและท่อส่งน ้าถูกกระแสน ้ากดัเซาะ
ได้รับความเสียหายไม่สามารถเกบ็กกัน ้าหน้า
ฝาย และส่งน ้าด้วยระบบท่อได้ รวมทั งไม่
สามารถสัญจรข้ามตัวฝายได้

1 แห่ง 589900 E
1154500 N

ต้าบลวังใหม่
อ้าเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

1,900,000  - ขุดลอกตะกอนหน้าฝายประมาณ9,000 
ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมสะพานข้ามฝาย
 - ซ่อมแซมท่อส่งน ้าที่แตกช้ารุดได้รับความ
เสียหายเป็นช่วง ๆ ยาวประมาณ 500 เมตร

1,900,000

7 ซ่อมแซมอาคารอัดน ้าห้วยพรุเตย (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - กระแสน ้ากดัเซาะหินเรียงด้านท้ายอาคาร
ได้รับความเสียหายหากไม่ได้รับการแกไ้ขจะ
ท้าให้เกดิการกดัเซาะด้านท้ายอาคารเพิม่ขึ น

1 แห่ง 502900 E
1114000 N

 ต้าบลตะโก
อ้าเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร

290,000  - ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายน ้าและลาด 
Slope ประมาณ 90 ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมดินถมอัดแน่นคันดินท้ายฝายและ
ลาด Slope ทั ง 2 ข้าง

290,000

8 ซ่อมแซมฝายบ้านแพรกแห้ง (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - กระแสน ้าไหลเร็วและรุนแรงพัดพาตะกอน
ดินทับถมหน้าฝาย คันดินหินเรียงด้านหน้า-
ด้านท้ายฝายได้รับความเสียหาย ท้าให้ไม่
สามารถส่งน ้าได้ และถ้าไม่ได้รับการซ่อมแซม
จะท้าให้ช้ารุดเพิม่มากขึ น

1 แห่ง 499200 E
1150000 N

ต้าบลวิสัยใต้
อ้าเภอสวี

จังหวัดชุมพร

590,000  - โดยขุดลอกตะกอนดินประมาณ3,600 ลบ.
ม.
 - ซ่อมแซมหินเรียงหน้าและท้ายฝาย
 - ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าพร้อมดินถมหลังท่อ

590,000

9 ซ่อมแซมฝายคลองสะตง (ปชด.)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรงพัดพาตะกอน
ทรายทับถมหน้าฝาย และ ตอม่อพร้อมท่อส่ง
น ้าได้รับความเสียหายไม่สามารถเกบ็กกั
น ้าหน้าฝาย ระบบท่อส่งน ้าช้ารุดไม่สามารถ
ส่งน ้าได้

1 แห่ง 499700 E
1193700 N

 ต้าบลรับร่อ
อ้าเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร

400,000  - ซ่อมแซมโดยขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย
 ประมาณ 4,200 ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมตอม่อท่อส่งน ้า จ้านวน 2 แห่ง

400,000

10 ซ่อมแซมฝายห้วยยวนไทร (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรงพัดพาตะกอน
มาทับถมหน้าฝายพร้อมระบบท่อส่งน ้าได้รับ
ความเสียหายไม่สามารถเกบ็กกัน ้าและส่งน ้าได้

1 แห่ง 493300  E
1080600  N

ต้าบลทุ่งคาวัด
อ้าเภอละแม
จังหวัดชุมพร

200,000  - ขุดลอกตะกอนหน้าฝายประมาณ8,000 
ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าที่ช้ารุด

200,000

11 ซ่อมแซมฝายคลองปังหวาน (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรงกดัเซาะตล่ิง
ด้านท้ายฝาย และระบบท่อส่งน ้าเสียหาย ไม่
สามารถส่งน ้าได้เต็มประสิทธภาพ

1 แห่ง 0491606 E
1102191 N

ต้าบลปังหวาน
อ้าเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร

350,000  - ซ่อมแซมดินถมบดอัดแน่นด้านท้ายฝาย 
3,000 ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมตอม่อ 1 แห่งพร้อมระบบท่อส่งน ้า

350,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

12 ซ่อมแซมฝายบ้านพันวาล (ปชด.)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรงพัดพาตะกอน
ทรายทับถมหน้าฝาย และระบบท่อส่งน ้า
ได้รับความเสียหายไม่สามารถเกบ็กกัน ้าหน้า
ฝายและอาคารอาจช้ารุดเพิม่เติมไม่สามารถ
ส่งน ้าได้

1 แห่ง 497000 E
1193400 N

ต้าบลรับร่อ
อ้าเภอท่าแซะ
 จังหวัดชุมพร

300,000  - ซ่อมแซมโดยขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย
 ประมาณ 3,000 ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้า

300,000

13 ซ่อมแซมอาคารอัดน ้าบ้านเขาหลัก (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและแรงกดัเซาะคันดิน 
ท้าให้หินเรียงด้านท้ายอาคารตอม่อ และ
ระบบท่อส่งน ้าได้รับความเสียหาย ไม่สามารถ
ควบคุมการบริหารน ้าและส่งน ้าได้ ถ้าไม่ได้รับ
การซ่อมแซมอาจเกดิการเสียหายเพิม่ขึ น

1 แห่ง 500600 E
1152500 N

ต้าบลวิสัยใต้
อ้าเภอสวี

จังหวัดชุมพร

600,000  - ซ่อมแซมหินเรียงบรรจุในกล่อง Gabion 
ด้านท้ายน ้า
 - ซ่อมแซมคันดินด้านท้าย
 - ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าเป็นช่วง ๆ

600,000

14 ซ่อมแซมอาคารอัดน ้าห้วยอินทนิล (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรงพัดพาตะกอน
ดินทับถมหน้าอาคารตัวอาคารถูกกระแสน ้ากดั
เซาะดิน หิน ท่อส่งน ้าคันดิน หินเรียง ตอม่อ 
ท้ายอาคารได้รับความเสียหาย ไม่สามารถ
ควบคุมการบริหารจัดการน ้าและกกัเกบ็น ้าได้

1 แห่ง 500000 E
1141800 N

ต้าบลครน
อ้าเภอสวี

จังหวัดชุมพร

550,000  - ขุดลอกตะกอนดินประมาณ 3,000 ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคาร
 - ซ่อมแซมดินถมลาดท้ายอาคาร
 - ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าพร้อมตอม่อ 1 แห่ง

550,000

15 ซ่อมแซมฝายคลองตะโก (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรงพัดพาตะกอน
ดินทับถมหน้าฝาย ท้าให้หินเรียงด้านท้ายน ้า
ช้ารุดเสียหายไม่สามารถเกบ็กกัน ้าหน้าฝาย
และท้าให้อาคารช้ารุดเสียหายเพิม่ขึ นถ้าไม่ได้
รับการซ่อมแซม

1 แห่ง 503800 E
1119200 N

ต้าบลช่องไม้แกว้
 อ้าเภอทุ่งตะโก
 จังหวัดชุมพร

1,300,000  - ขุดลอกตะกอนหน้าฝายประมาณ 9,000 
ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมดินถมลาด Slope ด้านท้าย 2 ข้าง
 - ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย 500 ลบ.ม.

1,300,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

16 ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบโซล่าร์เซลส์ของระบบโทรมาตรขนาด
เล็ก 4 ชุดและอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดค่าระดับน ้าโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพบริหารจัดการน ้าด้วยระบบควบคุมทางไกล 5 ชุด

 - กรณีฝนตกท้องฟ้าปกคลุมด้วยฝน ระบบโซ
ล่าร์เซลส์ ไม่สามารถท้างานได้ตามปกติ ท้าให้
ไม่มีรายงานข้อมูลน ้าฝน-น ้าท่า เพือ่ใช้ติดตาม
สถานการณ์น ้า
 - อุปกรณ์เซนเซอร์วัดค่าระดับน ้าโดนความ
แรงของกระแสน ้าพัดพังเสียหาย ใช้งานไม่ได้ 
ท้าให้ไม่มีรายงานข้อมูลน ้าท่า เพือ่ใช้ติดตาม
สถานการณ์น ้า

9 ชุด 494978 E
1159446 N,
510565 E

1142449 N,
473750 E

1079803 N,
511052 E

1081407 N,
519393 E

1166915 N,
519463 E

1166925 N,
519796 E

1162555 N,
519788 E

1162503 N,
524183 E

1163104 N

ต้าบลวิสัยใต้
อ้าเภอสวีต

ต้าบลพะโต๊ะ
อ้าเภอพะโต๊ะ
ต้าบลทุ่งคาวัด
อ้าเภอละแม

ต้าบลบางลึก,ต้าบลนาชะ
อัง

อ้าเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

100,000  - ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช้ารุดให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

100,000

17 ซ่อมแซมฝายบ้านคลองหลุง พร้อมระบบส่งน ้า (อัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ)

 - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรงมาก พัดพา
ตะกอนทรายทับถมหน้าฝายและกดัเซาะ ท้า
ให้เคร่ืองกว้าน ราวสะพาน หินเรียงด้านหน้า-
ท้ายฝายระบบท่อส่งน ้าได้รับความเสียหาย
โดยสิ นเชิง ไม่สามารถเกบ็กกัน ้าและบริหาร
จัดการน ้าได้ทั งระบบ

1 แห่ง 496500 E
1146800 N

ต้าบลครน
อ้าเภอสวี

จังหวัดชุมพร

10,000,000  - ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายทรายหน้าฝาย
 - ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า-ด้านท้ายฝาย
 - ซ่อมแซมสะพานข้ามฝาย ราวสะพาน
ทั งหมด
 - ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย 1 ชุด
 - ซ่อมแซมดินถมท้านบดินทั ง 2 ฝ่ัง
 - ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าเป็นช่วง ๆ ยาว

10,000,000

18 ซ่อมแซมฝายห้วยเหมืองทอง (ปชด.)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและแรงพัดพาตะกอน
ทรายทับถมหน้าอาคาร ท้าให้ไม่สามารถเกบ็
กกัน ้าได้

1 แห่ง 515100 E
1203200 N

ต้าบลสลุย
อ้าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร

300,000  - ขุดลอกตะกอนทรายหน้าอาคาร ประมาณ
 7,000 ลบ.ม.

300,000

19 ซ่อมแซมฝายน ้าตกคลองทรายอ่อน (ปชด.)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและแรงพัดพาตะกอน
ทรายทับถมหน้าอาคาร ท้าให้ไม่สามารถเกบ็
กกัน ้าได้

1 แห่ง 493300 E
1181600 N

ต้าบลรับร่อ
อ้าเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร

90,000  - ขุดลอกตะกอนทรายหน้าอาคาร ประมาณ
 2,000 ลบ.ม.

90,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

20 ซ่อมแซมพัฒนาพื นท่ีหนองใหญ่ (ตามพระราชด้าริ)  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรงท้าให้กดัเซาะ
ดินและหินเรียง ปตร.ราชประชานุเคราะห์ 
ได้รับความเสียหาย ถ้าไม่ได้รับการซ่อมแซม
ท้าให้อาคารช้ารุดเสียหายเพิม่ขึ นและท้าให้
ประสิทธิภาพการระบายน ้าลดลง

3 แห่ง 521500 E
1165800 N

ต้าบลบางลึก
อ้าเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

120,000  - ซ่อมแซมโดยการถมดินบดอัดแน่นลาด 
Slope 3 แห่ง
 - ซ่อมแซมหินเรียงหน้า-ท้ายอาคาร 3 แห่ง

120,000

21 ซ่อมแซมอาคารรับน ้าคลองหัววัง-พนังตัก  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและรุนแรง ท้าให้อาคาร
รับน ้าถูกกดัเซาะ ดินถมใต้อาคาร หินเรียง 
คสล. ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถระบาย
น ้าได้เต็มประสิทธิภาพ หากไม่ได้รับการ
ซ่อมแซมจะท้าให้ช้ารุดเพิม่มากขึ น

4 แห่ง 519300 E -
524000 E 

1166900 N-
1163500 N

ต้าบลบางลึก
ต้าบลนาชะอัง
อ้าเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

1,500,000  - ซ่อมแซมโดยการถมดินบดอัดแน่น  ตัว
อาคาร
 - ซ่อมแซม คสล. พื นอาคารรับน ้า
 - ซ่อมแซมหินเรียงหน้า-ท้ายอาคาร

1,500,000

22 ซ่อมแซมรางระบายน ้าคลองหัววัง-พนังตักและถนนบนคันคลอง  - ปริมาณน ้าไหลเร็วและแรงกดัเซาะดิน
พังทลายลงมาทับถมรางระบายน ้าเสียหายไม่
สามารถระบายน ้าได้ ท้าให้คันคลองและทาง
สัญจรเสียหายเป็นอันตรายกบัประชาชนท่ีใช้
สัญจรไปมา พร้อมทั งไม่สามารถระบายน ้าได้
เต็มตามประสิทธิภาพ

1 แห่ง 519300 E -
524000 E 

1166900 N-
1163500 N

ต้าบลบางลึก
ต้าบลนาชะอัง
อ้าเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

1,950,000  - ซ่อมแซมโดยรื อดินเดิมที่หลวมตัวและอุ้ม
น ้าออกประมาณ 2,000 ลบ.ม.
 - ซ่อมแซมถมดินบดอัดแน่นคันดินประมาณ 
300 เมตร
 - ซ่อมแซมรางระบายน ้า โดยการรื อและ
เรียงหินใหม่ยาวประมาณ 200 เมตร

1,950,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

ส ำนักชลประทำนทิ่ 15 26,415,000 25,270,000
โครงการชลประทานพังงา 22,915,000 21,770,000

1 ซ่อมแซมฝายคลองบางใส อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ลาดตล่ิงและพื นท้ายฝาย ถูกกดัเซาะเสียหาย
เป็นร่องลึก  หินเรียงท้ายฝายช้ารุด

1 แห่ง 939900 N
421800 E

ระวาง 4625 II

ต้าบลทุ่งมะพร้าว
อ้าเภอท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

5,000,000  - ซ่อมแซมกอ่สร้างอาคารป้องกนัตล่ิงคลอง
ด้านท้ายฝาย ยาว 120 ม.

5,000,000

2 ซ่อมแซมฝายคลองดอนจันทร์ หัวงานฝายด้านเหนือน ้ากระแสน ้าได้กดัเซาะ
ตะกอนดินมาตกทับถมเต็มพื นท่ีขาด
ประสิทธิภาพในการส่งน ้าและระบบท่อส่งน ้า
มีตอม่อรับท่อเสียหาย1 แห่ง

1 แห่ง 950400 N
422200 E

ระวาง 4626 II

ต้าบลล้าแกน่
อ้าเภอท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

550,000 ขุดลอกตะกอนดินด้านหน้าฝายพร้อม
ซ่อมแซม หินเรียงที่ช้ารุดเสียหายและ
ซ่อมแซมตอม่อรับท่อที่เสียหาย

550,000

3 ซ่อมแซมฝายคลองนาเตย พื นและลาดตล่ิงฝ่ังขวาด้านท้ายฝาย หินเรียง
ถูกกระแสน ้ากดัเซาะพังเสียหาย

1 แห่ง 928300 N
423600 E

ระวาง 4625 I

ต้าบลบางทอง
อ้าเภอท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

1,000,000 - ซ่อมแซมท้ายฝายด้วยการวางกล่องลวดตา
ข่ายบรรจุหินใหญ่ที่พื นฝาย กว้าง 30 ม. 
ความยาว 50 เมตร และลาดตล่ิงฝ่ังขวา ลึก 5
 ม.ยาว 50 ม.ลาด 1:1.5 

1,000,000

4 ซ่อมแซมคลอง LMCฝายคลองนาเตย ตะกอนดินตกทับถมในคลองส่งน ้าปริมาณ
มากท้าให้ขาดประสิทธิภาพในการส่งน ้าและ
อาคารรับน ้าป่า กม.0+100 ด้านท้ายน ้าพัง
เสียหาย

1 สาย 928400N
423610  E

ระวาง 4625 I

ต้าบลบางทอง
อ้าเภอท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

750,000 - ซ่อมแซมอาคารรับน ้าป่า 1 แห่ง             
- ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน ้า กม.
0+000-8+300 ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.

750,000

5 ซ่อมแซมคลอง RMCฝายคลองนาเตย ตะกอนดินตกทับถมในคลองส่งน ้าปริมาณ
มากท้าให้ขาดประสิทธิภาพในการส่งน ้า และ
คันคลองฝ่ังขวาช่วง  กม.2+00-2+050ถูกน ้า
กดัเซาะเสียหาย

1 สาย 928360 N
 423630E

ระวาง 4625 I

ต้าบลนาเตย
อ้าเภอท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

800,000 - ซ่อมแซมคันคลองส่งน ้า ที่ กม.
2+000-2+050           
- ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน ้า กม.
0+000-4+125ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.

800,000

6 ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า-ด้านท้ายและเคร่ืองกว้านบานระบาย
 ฝายคลองล้าไตรมาศ

หินเรียงด้านหน้า-ด้านท้ายฝาย ได้ถูกน ้ากดั
เซาะเสียหาย เคร่ืองกว้านบานระบายช้ารุด 
และมีตะกอนดินทับถมเต็มหน้าฝาย

1 แห่ง 947500 N
457600 E

ระวาง 4626 II

ต้าบลโคกเจริญ
อ้าเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

515,000  - ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า - ด้านท้ายฝาย 
- ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝาย ความยาว 50 
เมตร
- ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย 1 ชุด

515,000
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ล ำดับ รำยกำรโครงสรำ้งพ้ืนฐำน/ ลักษณะควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อ ภำพประกอบ จ ำนวน พิกัด-ระวำง ระบุพ้ืนที่ต้ัง มูลค่ำควำมเสียหำย รปูแบบแนวทำงกำรฟ้ืนฟู ประมำณกำรวงเงนิ
ควำม หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ ควำมเสียหำย หน่วย (ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด) เบ้ืองต้น (บำท) (บูรณำกำรซ่อมแซม/ก่อสรำ้งใหม่/อ่ืนๆ งบประมำณ (บำท)
ส ำคัญ เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

แบบส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน อำคำร สิ่งปลูกสรำ้ง
แผนงำนซ่อมแซมฟ้ืนฟูอำคำรชลประทำนที่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภัยปี 2556

7 ซ่อมแซมระบบส่งน ้าฝายคลองแพรกซ้าย เน่ืองจากถูกน ้ากดัเซาะ ตอม่อ  และแนวท่อ
ช้ารุดเสียหาย

1 แห่ง 946100 N
458500 E

ระวาง 4726 III

ต้าบลโคกเจริญ
อ้าเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

3,000,000 ซ่อมแซมตอม่อรับท่อส่งน ้า  และท่อส่งน ้า 3,000,000

8 ซ่อมแซมฝายและตอม่อรับท่อส่งน ้าฝายคลอองใน เน่ืองจาก Gabien Mattress ท้ายฝายถูกน ้า
กดัเซาะเสียหาย และตะกอนดินทับถมเต็ม 
หน้าฝาย

1 แห่ง 968600 N
4464000 E

ระวาง 4726 IV

ต้าบลรมณีย์
อ้าเภอกะปง
จังหวัดพังงา

8,000,000 ซ่อมแซม งาน Gabien  Mattress ท้ายฝาย 
16 เมตร.  และ ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝาย 
ยาว 150 เมตร.

6,971,000

9 ซ่อมแซมท่อลอดถนนฝายคลองนางย่อน กม.0+365, 4+420 , 
7+016

ท่อลอดถนนเดิมไม่สามารถระบายน ้าได้
เน่ืองจากตะกอนดินทับถมเต็มท่อเดิม  จึ่งขอ
ซ่อมแซมเป็นท่อลอดถนนชนิดท่อเหล่ียม 
พร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองระบายน ้า

3 แห่ง 916800 N
434900 E

ระวาง 4626 I

ต้าบลคุระ
อ้าเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา

2,300,000 ซ่อมแซมท่อลอดถนนชนิดท่อเหล่ียม 
กจิกรรมประกอบไปด้วย ดินขุด ดินถมบดอัด
แน่น, อาคาร คสล   งานขุดลอกตะกอนดิน
ท่อระบายน ้า ยาว 100 เมตร.

2,184,000

10 ซ่อมแซมท่อลอดถนน สาย 1 ขวา - สายใหญ่ฝ่ังซ้าย พร้อมดิน
ถมถนนตามแนวท่อส่งน ้า ฝายคลองนางย่อน กม.1+700

หินเรียงด้านหน้า-ด้านท้ายท่อลอดถนน  ดิน
ถมถนนตามแนวท่อส่งน ้า  ขุดลอกตะกอนดิน
คลองระบายน ้า

1 แห่ง 921500 N
440300 E

ระวาง 4626 I

ต้าบลคุระ
อ้าเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา

1,000,000  - ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า - ด้านท้ายฝาย
- ขุดลอกตะกอนดินหน้าท่อระบายน ้า ความ
ยาว 50 เมตร ดินถมบดอัดแน่นตามแนวท่อ
ส่งน ้า สูง 0.50 เมตร. ยาว 150 เมตร. พร้อม
หินคลุก

1,000,000

โครงการก่อสรา้ง ส้านักชลประทานที่ 15 3,500,000 3,500,000
1 ซ่อมแซมอาคารป้องกนัน ้าเค็มคลองนางย่อน  - น ้ากดัเซาะคันดินฝ่ังซ้ายรวมถึงอาคาร

ป้องกนัการกดัเซาะลาดตล่ิงและพื นด้านหน้า
และด้านท้ายของอาคารหัวงานซ่ึงเป็นเอ็น 
คสล. และหินกอ่พังเสียหายสิ นเชิง
 - น ้ากดัเซาะท่ีดินวัดนางย่อนความลึก เป็น
ความลึกตั งแต่ 1 เมตร  ถึง 6 เมตร
โดยประมาณเป็นพื นท่ีประมาณ  5.25 ไร่

1  แห่ง 47 P MK 
358-172ระวางท่ี 

4627 II

ต้าบลคุระ
อ้าเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา

3,500,000  -ซ่อมแซมคันดินฝ่ังซ้ายรวมถึงอาคารป้องกนั
การกดัเซาะลาดตล่ิงและพื นด้านหน้าและ
ด้านท้ายของอาคารหัวงานซ่ึงเป็นเอ็น คสล. 
และหินกอ่ที่ได้รับความเสียหาย ให้มีสภาพดี
ดังเดิม  สามารถท้าหน้าที่ป้องกนัน ้าเค็มรุก
ล ้าท้าความเสียหายต่อพื นที่การเกษตรของ
ราษฎรบริเวณด้านหน้าโครงการ
- ถมดินกลับคืนให้วัด

3,500,000
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