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สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
       ปี พ.ศ. 2559 กรมชลประทาน มีการใช้งบประมาณ จ านวน 6 แหล่ง มีรายการงานทั้งส้ิน จ านวน 18,703 รายการ 
อยู่ระหว่างเตรียมการ 138 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 525 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 4,478 รายการ       
แล้วเสร็จ 13,562 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.51 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 90,302.12 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
จ านวน 69,471.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.93 โดยจ าแนก ดังนี้ 

แหล่งงบประมาณ ความก้าวหน้า 
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 
(พ.ร.บ.) 

 มีท้ังหมด 7,752 รายการ เป็นงบรายจ่ายลงทุน 37,382.12 ล้านบาท มี
รายการผูกพันเดิม 79 รายการ งบประมาณ 5,477.97 ล้านบาท (ก่อหนี้
แล้วท้ังหมด) โดยจ าแนกสถานะ ดังน้ี     
  - อยู่ระหว่างเตรียมการ 138 รายการ (ร้อยละ 1.78)     
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 149 รายการ (ร้อยละ 1.92)    
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 520 รายการ (ร้อยละ 6.71)      
  - แล้วเสร็จ 6,945 รายการ (ร้อยละ 89.59) 
ผลการเบิกจ่าย   
  - รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จ านวน 46,110.23 ล้านบาท      
ผลการเบิกจ่าย จ านวน 41,819.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.69 ซึ่งต่ า
กว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 5.31 (รัฐบาลก าหนด
เป้าหมายไว้ท่ี ร้อยละ 96.00) 
  - งบรายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จ านวน 37,382.12 ล้านบาท      
ผลการเบิกจ่าย จ านวน 33,415.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.39 ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 2.39 (รัฐบาลก าหนด
เป้าหมายไว้ท่ีร้อยละ 87.00)   
    จะเห็นได้ว่า กรมมีสัดส่วนงบรายจ่ายลงทุนสูง คิดเป็นร้อยละ 81.07 
ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด รายละเอียดตามตารางที่ 1 

หมายเหต ุ: รายการทีย่ังไม่ก่อหนี้ส่วนใหญ่เป็นรายการงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาด าเนินการ    

ตารางที่ 1  ผลการเบิกจ่ายงบรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

2558 

งบประมาณ 
(พ.ร.บ.) 

งบประมาณ
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 

ผลการเบิกจ่ายสะสม เป้าหมาย รัฐบาล
ไตรมาสที่ 4 
(ร้อยละ) 

*ผลต่าง 
(ร้อยละ) จ านวนเงิน 

ร้อยละ/ โอน
เปลี่ยนแปลง 

รวม 46,708.93 46,110.23 41,819.23 90.69 96.00 - 5.31 

รายจ่ายประจ า   8,127.30 8,728.11 8,404.08  96.29  98.00 - 1.71 

รายจ่ายลงทุน 38,581.63 37,382.12 33,415.14  89.39  87.00 + 2.39 

หมายเหต ุ1. ข้อมูลจากระบบ GMIS  +  มากกวา่เป้าหมาย  -  นอ้ยกว่าเปา้หมาย  
             2. ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจา่ยลงทนุ จ านวน 598.69 ล้านบาท 



 

 

แหล่งงบประมาณ ความก้าวหน้า 
2. งบกลาง 
 
 
 
 
 

 ผลการด าเนินงาน  มีท้ังหมด 9,440 รายการ 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 356 รายการ(ร้อยละ 3.77)     
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 3,680 รายการ (ร้อยละ 38.98)      
  - แล้วเสร็จ 5,404 รายการ (ร้อยละ 57.25)  
   ผลการเบิกจ่าย  ได้รับจัดสรร 16,445.26 ล้านบาท เบิกจ่าย 
8,425.10 ล้านบาท (ร้อยละ 51.23) 
หมายเหต ุ: ยกเลิก 1 รายการ 

 2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน 
 
 

ผลการด าเนินงาน  มีการด าเนินงานท้ังสิ้นจ านวน 89 รายการ      
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 4 รายการ (ร้อยละ 4.49)     
  - แล้วเสร็จ 85 รายการ (ร้อยละ 95.51)  
ผลการเบิกจ่าย  ได้รับจัดสรร 2,284.37 ล้านบาท เบิกจ่าย  
1,619.50 ล้านบาท (ร้อยละ 70.89) 

 2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นท่ีน าร่อง 
(ระยะสั้น) 

ผลการด าเนินงาน จ านวน 42 รายการ      
   - แล้วเสร็จ 42 รายการ (ร้อยละ 100)  
ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 40.65 ล้านบาท เบิกจ่าย 40.65 ล้านบาท 
(ร้อยละ 100) 
หมายเหต ุ: ปิดโครงการ  

 2.3 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน จ านวน 5,054 รายการ      
    - แล้วเสร็จ 5,054 รายการ (ร้อยละ 100)  
ผลการเบิกจ่าย  ได้รับจัดสรร 3,350.75 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,322.26 
ล้านบาท (ร้อยละ 99.15) 
หมายเหต ุ: ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจา่ยอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ 

 2.4 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน  จ านวน 101 รายการ      
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 รายการ (ร้อยละ 4.95)      
   - แล้วเสร็จ 96 รายการ (ร้อยละ 95.05)  
ผลการเบิกจ่าย  ได้รับจัดสรร 1,887.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,635.63 
ล้านบาท (ร้อยละ 86.64)  

 2.5 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2559 
 
 

ผลการด าเนินงาน  จ านวน 105 รายการ      
    - อยูร่ะหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ (ร้อยละ 8.57) 
    - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 47 รายการ (ร้อยละ 44.76)      
    - แล้วเสร็จ 49 รายการ  (รอ้ยละ 46.67)  
ผลการเบิกจ่าย  ได้รับจัดสรร 1,528.88 ล้านบาท เบิกจ่าย 934.35 
ล้านบาท (ร้อยละ 61.11)  



 

 

 

แหล่งงบประมาณ ความก้าวหน้า 
 2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกกัน้ าในลุ่มน้ า
ชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน 
โครงการแกม้ลิงเพื่อเก็บกักน้ าในลุ่มน้ า
ชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน  
 

   ด าเนินการโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ าในลุ่มน้ าชายแดนระหว่าง
ประเทศระยะ เร่งด่วนจ านวน 28 รายการงบประมาณ 578.66 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 567.28 ล้านบาท (ร้อยละ 98.03) แล้วเสร็จ 28 รายการ 
(ร้อยละ 100) โดยแยกเป็น    
2.6.1 ด าเนินการโดยกองทัพบก (22 รายการ)        
    - แล้วเสร็จ 22 รายการ (รอ้ยละ 100)     
ผลการเบิกจ่าย  ได้รับจัดสรร 373.66 ล้านบาท เบิกจ่าย 362.78   
ล้านบาท (ร้อยละ 97.09) 
2.6.2 ด าเนินการโดยกรมชลประทาน (6 รายการ)      
   - แล้วเสร็จ 6 รายการ (ร้อยละ 100) 
ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 205.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 204.50    
ล้านบาท (ร้อยละ 99.76) 
หมายเหต ุ: ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจา่ยอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ 

  2.7 งบกลาง รายการคา่ใช้จ่ายเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตาม
แนวทางปฏิรูป เพื่อด าเนินการโครงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย 

ผลการด าเนินงาน  จ านวน 1,049 รายการ   
- อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 347 รายการ               
(ร้อยละ 33.08)      
- อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 653 รายการ (ร้อยละ 62.25)     
- แล้วเสร็จ 49 รายการ (ร้อยละ 4.67)  
ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 5,765.53 ล้านบาท เบิกจ่าย 305.12   
ล้านบาท (ร้อยละ 5.29) 
หมายเหต ุ: ได้รับจัดสรรจาก สงป. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 งบประมาณ 1,390.66 
ล้านบาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่23 ส.ค.59 งบประมาณ 1,353.48 ล้านบาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 
ก.ย.59 งบประมาณ 1,942.93 ล้านบาท และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที ่15 ก.ย.59 งบประมาณ 
1,078.46 รวมได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 5,765.53 ล้านบาท เดิมมี 1,050 รายการ ยกเลิก 
1 รายการ คงเหลือ 1,049 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท 

  2.8 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินการตาม
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 
(ก าจัดผักตบชวา) 

ผลการด าเนินงาน  จ านวน 295 รายการ   
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 294 รายการ (ร้อยละ 99.66)      
- แล้วเสร็จ 1 รายการ (ร้อยละ 0.34)  
ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 60.91 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.06 ล้านบาท 
(ร้อยละ 0.09) 
หมายเหต ุ: ได้รับจัดสรรจาก สงป. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 59 งบประมาณ 60.91 ลา้นบาท 



 

 

 

 

แหล่งงบประมาณ ความก้าวหน้า 
  2.9 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ (งานซ่อมแซม
โครงการ) 

ผลการด าเนินงาน  จ านวน 2,677 รายการ   
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 2,677 รายการ (ร้อยละ 100)      
ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 947.64 ล้านบาท          
ผลการเบิกจ่าย 0.26 ล้านบาท (ร้อยละ 0.03) 
หมายเหต ุ: ได้รับจัดสรรจาก สงป. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 งบประมาณ 
2,383.61 ล้านบาท 

3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้) 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  มีการด าเนินงานท้ังสิ้น จ านวน 723 
รายการ งบประมาณ 23,856.38 ล้านบาท      
- อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 13 รายการ 
(ร้อยละ 1.80)      
- อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 127 รายการ           
(ร้อยละ 17.57)     
- แล้วเสร็จ 583 รายการ (ร้อยละ 80.64)  
ผลการเบิกจ่าย  ได้รับจัดสรร 21,671.09 ล้านบาท     
เบิกจ่าย 15,432.53 ล้านบาท (ร้อยละ 71.21) 
หมายเหต ุ: แจ้งคืนเงิน จ านวน 755.27 ล้านบาท (เงินเหลือจา่ย)  

4. เงินกันเหล่ือมปี พ.ศ. 2554-2558 
 

ผลการด าเนินงาน จ านวน 314 รายการ     
   - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 120 รายการ 
   (ร้อยละ 38.22)      
   - แล้วเสร็จ 194 รายการ (รอ้ยละ 61.78) 
ผลการเบิกจ่าย 

-  ได้รับจัดสรรเงินกันเหลื่อมปี 2554-2558 จ านวน
4,768.35 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,713.75 ล้านบาท      
(ร้อยละ 56.91) 
หมายเหต ุ: เดิม 530 รายการ งบประมาณ 4,910.66 ล้านบาท เงินพับ/
หมดความจ าเป็น จ านวน 216 รายการ งบประมาณ 142.31 ล้านบาท 
คงเหลือ 314 รายการ งบประมาณ จ านวน 4,768.35 ล้านบาท 

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  จ านวน 416 รายการ (งบลงทุน : 

ครุภัณฑ์ และโครงการ)      

   - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ (ร้อยละ 1.68)     

   - อยู่ระหว่างด าเนินการ 25 รายการ (ร้อยละ 6.01) 

   - แล้วเสร็จ จ านวน 384 รายการ (ร้อยละ 92.31) 

ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 560.00 ล้านบาท       
เบิกจ่าย 371.58 ล้านบาท (ร้อยละ 66.35) 



 

แหล่งงบประมาณ ความก้าวหน้า 
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559 
 

ผลการด าเนินงาน จ านวน 58 รายการ      
   - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 6 รายการ       
(ร้อยละ 10.34)  
   - แล้วเสรจ็ จ านวน 52 รายการ (ร้อยละ 89.66)  
ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 747.19 ล้านบาท 
เบิกจ่าย 709.05 ล้านบาท (ร้อยละ 94.90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รวม
อยู่ระหว่าง
เตรียมการ

อยู่ระหว่างจดัซ้ือ
จดัจา้ง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ
จ านวน

งบประมาณที่
จดัสรร

ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

รวม 18,703 138 525 4,478 13,562 90,302.12 69,471.25 76.93

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.) 7,752 138 149 520 6,945      46,110.23   41,819.23 90.69 รายการที่ยงัไม่กอ่หนี้ส่วนใหญ่ เป็นรายการงาน
ที่โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณมาด าเนินการ

2.  งบกลาง 9,440            -   356 3,680 5,404 16,445.26 8,425.10 51.23

  2.1  แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า  ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)

89            -                      -   4 85        2,284.37    1,619.50 70.89

  2.2  โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิ
ทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพืน้ที่น าร่อง   (ระยะส้ัน)

42            -                      -               -   42            40.65        40.65 100.00 ปิดโครงการ

  2.3  งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศ

5,054            -                      -               -   5,054        3,350.75    3,322.26 99.15 ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากากร
เบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ

  2.4  งบกลาง กปร.58 101            -                      -   5 96        1,887.87    1,635.63 86.64

  2.5  งบกลาง กปร.59 105            -   9 47 49        1,528.88       934.35 61.11

  2.6 โครงการแกม้ลิงเพือ่เกบ็กกัน้ าในลุ่มน้ า
ชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน

28            -                      -   28 578.66       567.28 98.03 ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากากร
เบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ

  2.7 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความ
เขม้แขง็และกา้วหน้าของประเทศตามแนวทาง
ปฏิรูป เพือ่ด าเนินการโครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง 
และอทุกภัย

1,049            -                    347           653         49 5,765.53       305.12 5.29 ปัจจุบันได้รับจัดสรรจาก สงป. 3 คร้ัง ดังนี้
คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 งบประมาณ 
1,390.66 ล้านบาท 
คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 งบประมาณ 
1,353.48 ล้านบาท
คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 งบประมาณ 
1,942.93 ล้านบาท 
และ คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ก.ย.59 งบประมาณ
 1,078.4603 ล้านบาท
รวมได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 5,765.5289 
ล้านบาท

  2.8 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณี
ฉกุเฉนิหรือจ าเป็น เพือ่ด าเนินการตามแผนงาน
เพิม่ประสิทธิภาพการระบายน้ า (ก าจัดผักตบชวา)

295           294           1 60.91          0.06 0.09 ได้รับจัดสรรจาก สงป.เมื่อวันที่ 15 ก.ย.59 
งบประมาณ 60.91 ล้านบาท

2.9 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณี
ฉกุเฉนิหรือจ าเป็น เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว
ประเทศ (งานซ่อมแซมโครงการ)

2,677        2,677 947.64          0.26 0.03 ได้รับจัดสรรจาก สงป. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 
งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท

3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิม่เติม 
(เงินกู)้

723            -   13 127 583      21,671.09   15,432.53 71.21 ยอดจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท 
ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,671.09 ด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 583 รายการ มีเงินเหลือจ่าย 

755.27 ล้านบาท

4. เงินกนัเหล่ือมปี พ.ศ. 2554-2558 314            -                      -   120 194        4,768.35    2,713.75 56.91 เดิม 530 รายการ งบประมาณ 4,910.66 ล้าน
บาท เงินพับ/หมดความจ าเป็น   จ านวน 216 
รายการ งบประมาณ 142.31 ล้านบาท 
คงเหลือ 314 รายการงบประมาณ จ านวน 
4,768.35 ล้านบาท

5. เงินทุนหมุนเวียนเพือ่การชลประทานปี พ.ศ. 
2559

416 7 25 384          560.00 371.58 66.35

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559 58            -                      -   6 52          747.19       709.05 94.90

ตารางที ่1 สรปุผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดงบประมาณ

ความก้าวหน้าในการจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจา่ยงบประมาณ (ล้านบาท)

หมายเหตุ


