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1 10289847 งบลงทุน เครื่องคอมพิวเตอร

ประมวลผลระดับสูงจํานวน 

10 เครื่อง

328,000.00 ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑทั้ง 4 รายการปลายปเมื่อ

วันที่ 19 กย.2559 ทําใหไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดทัน

 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการจัดหา และครุภัณฑทั้ง 4 รายการนี้ เปน

เครื่องมือสําหรับใชในการดําเนินการออกแบบอาคารชลประทาน

เพื่อใหไดแบบมาสําหรับนําไปใชในการกอสรางใหทันตามแผน ทํา

ใหสามารถเก็บกักน้ําได และใชประโยชนในการทําเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอเกษตรกร เพื่อเกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นจากการทําการเกษตร ทําใหรัฐสามารถเก็บภาษีอากรได

เพิ่มขึ้น

P1000 700300005

2 10289853 งบลงทุน เครื่องพิมพ Plotter สีขนาด 

A1 จํานวน 2 เครื่อง

280,000.00 ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑทั้ง 4 รายการปลายปเมื่อ

วันที่ 19 กย.2559 ทําใหไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดทัน

 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการจัดหา และครุภัณฑทั้ง 4 รายการนี้ เปน

เครื่องมือสําหรับใชในการดําเนินการออกแบบอาคารชลประทาน

เพื่อใหไดแบบมาสําหรับนําไปใชในการกอสรางใหทันตามแผน ทํา

ใหสามารถเก็บกักน้ําได และใชประโยชนในการทําเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอเกษตรกร เพื่อเกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นจากการทําการเกษตร ทําใหรัฐสามารถเก็บภาษีอากรได

เพิ่มขึ้น

P1000 700300005

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล

แบบแจงรายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ.2559      กรณีไมมีหนี้ผูกพัน

ชื่อหนวยงาน          กรมชลประทาน               รหัสหนวยงาน         0703

Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ



2

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

3 10289858 งบลงทุน เครื่องพิมพ INKJET สีขนาด 

A3 จํานวน 5 เครื่อง

42,500.00 ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑทั้ง 4 รายการปลายปเมื่อ

วันที่ 19 กย.2559 ทําใหไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดทัน

 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการจัดหา และครุภัณฑทั้ง 4 รายการนี้ เปน

เครื่องมือสําหรับใชในการดําเนินการออกแบบอาคารชลประทาน

เพื่อใหไดแบบมาสําหรับนําไปใชในการกอสรางใหทันตามแผน ทํา

ใหสามารถเก็บกักน้ําได และใชประโยชนในการทําเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอเกษตรกร เพื่อเกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นจากการทําการเกษตร ทําใหรัฐสามารถเก็บภาษีอากรได

เพิ่มขึ้น

P1000 700300005

4 10289867 งบลงทุน เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED

ความเร็วไมต่ํากวา30ตอน

39,500.00 ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑทั้ง 4 รายการปลายปเมื่อ

วันที่ 19 กย.2559 ทําใหไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดทัน

 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการจัดหา และครุภัณฑทั้ง 4 รายการนี้ เปน

เครื่องมือสําหรับใชในการดําเนินการออกแบบอาคารชลประทาน

เพื่อใหไดแบบมาสําหรับนําไปใชในการกอสรางใหทันตามแผน ทํา

ใหสามารถเก็บกักน้ําได และใชประโยชนในการทําเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอเกษตรกร เพื่อเกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นจากการทําการเกษตร ทําใหรัฐสามารถเก็บภาษีอากรได

เพิ่มขึ้น

P1000 700300005
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

5 10268778 งบลงทุน คาสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ

ในเขต สชป.11 โครงการ

ปรับคาระดับศูนยเสาระดับ

น้ําและอาคารชลประทาน 

กทม.

454,800.00 ไดรับเงินจัดสรรวันที่ 19 กย.59  งานที่ไดรับมีปริมาณงานจํานวน

มากและเปนชวงฤดูฝนมีอุปสรรคน้ําทวมขังเปนบางชวงและมีฝน

ตกหนักไมสามารถปฏิบัติงานสนามใหเสร็จทันได จึงขอกันเงินเพื่อ

เปนคาเบี้ยเลี้ยงของชางและคาแรงของลูกจางเพื่อปฏิบัติงานในตน

ปงบประมาณ 2560 ตอไป  เนื่องจากจะตองตรวจสอบปรับคา

ศูนยเสาระดับน้ําและอาคารชลประทาใหอยูในคาระดับเดียวกัน  

เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการน้ําที่ถูกตองเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน

P1000 700300005

6 10255109 งบลงทุน คาสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ

 ค.ปรับคาระดับศูนยเสา

489,700.00 เนื่องจากไดรับใบจัดสรร ผวง.ผง.3563/59 ลงวันที่ 19 กันยายน

 2559 ซึ่งใกลจะหมดปงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกอบกับ

ปริมาณงานมาก ตองดําเนินการสํารวจวางหมุดหลักฐานโดยตั้ง

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS  จํานวน 3 เครื่องเปดในเวลา

เดียวกัน ตามอาคารชลประทานจํานวน 42 อาคาร ซึ่งตั้งอยูหางกัน

ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี 

กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ และจ.นครปฐม ชวงนี้เปนชวง

ฤดูฝน หากมีฝนตกจะไมสามารถดําเนินการได ทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติงานใหเสร็จทันในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ได จะตองนํา

ขอมูลผลสํารวจมาใชคํานวณปริมาณการไหลของน้ําเพื่อประเมิน

ปริมาณมวลน้ําที่ลงมา ชวยในการบริหารจัดการระบายน้ํา ปองกัน

น้ําทวมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หากไมเรงดําเนินการจะมี

ผลกระทบเรื่องอุทกภัยน้ําทวมได

P1200 700300104
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

7 10255355 งบลงทุน ขุดลอกดินตะกอนอูจอดเรือ

กรมชลประทานสามเสน

394,000.00 ไดรับใบจัดสรรเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ไมสามารถเบิกจาย

งบประมาณไดทันปงบประมาณ พ.ศ.2559  งานขุดลอกดิน

ตะกอนอูจอดเรือกรมชลประทานสามเสน พื้นที่ 2,852 ตาราง

เมตร มีดินตะกอนสะสมอยูเปนจํานวนมาก ทําใหการนําเรือออก

จากอูจอดเรือกรมชลประทานสามเสนตองรอใหระดับน้ําแมน้ํา

เจาพระยาสูงขึ้นพอสมควร จึงจะสามารถนําเรือออกปฏิบัติงานได 

เพื่อใหการนําเรือออกไปปฏิบัติภารกิจของกรมฯ มีความมคลองตัว

ทันตอสถานการณ และสามารถระบายน้ําไดดี

P1200 700300104

8 10255413 งบลงทุน ซอมแซมกําแพงกั้นน้ําริม

คลองรังสิตฯฝงใตชวงคลอง1

82,660.75 ไดรับอนุมัติเงินงวดเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2559 ไมสามารถเบิกจาย

งบประมาณไดทันปงบประมาณ พ.ศ.2559  กําแพงกั้นน้ําริม

คลองรังสิตฯฝงใตชวงคลอง 1-2 เปนอาคารชลประทานที่สําคัญใช

ในการบริหารจัดการน้ําในคลองรังสิต เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม

พื้นที่ที่สําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความจําเปนตองซอมแซม

ใหอาคารดังกลาวมีความแข็งแรงใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ การ

ดําเนินการซอมแซมอาคารชลประทานใหใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ

 สามารถปองกันปญหาน้ําทวมพื้นที่ดานในคันกั้นน้ํา พื้นที่ 

90,000 ไร 80,000 ครัวเรือน ไดรับการปกปองใหมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

P1300 700300107



5

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

9 10255417 งบลงทุน ซอมแซมปตร.กลางคลอง

รังสิตระหวางคลอง8-9

14,948.35 ไดรับอนุมัติเงินงวดเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2559 ไมสามารถเบิกจาย

งบประมาณไดทันปงบประมาณ พ.ศ.2559   ซึ่งประตูระบายน้ํา

กลางคลองรังสิตระหวางคลอง 8-9 เปนอาคารชลประทานที่สําคัญ

ใชในการบริหารจัดการน้ําในคลองรังสิต เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม

พื้นที่ที่สําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความจําเปนตองซอมแซม

ใหอาคารดังกลาวมีความแข็งแรงใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ และยัง

ดําเนินการซอมแซมอาคารชลประทานใหใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ

 สามารถปองกันปญหาน้ําทวมพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และฝง

ตะวันออกของ กทม. ไดรับการปกปองใหมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน

P1300 700300107

10 10290994 งบลงทุน คาสํารวจปริมาณตะกอนดิน

ในอางเก็บน้ําหวยปาแดงเพชร

174,900.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณปลายปทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดทัน หากไมไดรับอนุมัติจะทําใหไมสามารถสํารวจ

ปริมาณตะกอนในอางได และจะเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการ

น้ํา เนื่องจากไมสามารถคํานวณปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยูจริงในอาง

หากดําเนินการแลวเสร็จจะทําใหทราบปริมาณตะกอนและสามารถ

วางแผนงานขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ําและปริมาณน้ําเพื่อ

การเกษตรเพิ่มขึ้น

P1600 700300096
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

11 10291000 งบลงทุน คาสํารวจปริมาณตะกอนดิน

ในอางเก็บน้ําหวยขอนแกน

115,500.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณปลายปทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดทัน หากไมไดรับอนุมัติจะทําใหไมสามารถสํารวจ

ปริมาณตะกอนในอางได และจะเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการ

น้ํา เนื่องจากไมสามารถคํานวณปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยูจริงในอาง

หากดําเนินการแลวเสร็จจะทําใหทราบปริมาณตะกอนและสามารถ

วางแผนงานขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ําและปริมาณน้ําเพื่อ

การเกษตรเพิ่มขึ้น

P1600 700300096

12 10255318 งบลงทุน ซซ.เครื่องกวานบานระบาย 

ปตร.น้ําแบง จ.นราธิวาส

73,000.00 เนื่องจากไดรับโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2559 ทําใหทําการเบิกจายไมทัน เนื่องจากบายระบายเดิมชํารุด

เสียหาย ไมสามารถปองกันน้ําที่จะทวมพื้นที่ทางการเกษตรไดและ

ไมสามารถปองกันน้ําเดิมไหลเขาคลองน้ําแบงได จึงจําเปนตอง

ซอมแซมอยางเรงดวนเพื่อไมใหราษฎรไดรับความเดือดรอน

P9600 700300487

13 10255433 งบลงทุน ด.งานซอมแซมคันคลองสงน้ํา

ฝงขวาฝายยางบานเขวา

961,603.00 ไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 30กย.59 เปนคาแรงและคาวัสดุหลัก ๆ 

คาดวาจะแลวเสร็จเดือน ธค.59 เปนการซอมแซมเพื่อทําใหใชงาน

ไดตามปกติ คันคลองสงน้ํานี้ชวยสงน้ําไปตามพื้นที่การเกษตรและ

เลี้ยงสัตวของราษฎร

P3100 700300081

14 10255404 งบลงทุน ซอมแซมระบบสงน้ําฝายปาก

จาบ

2,500,000.00 ไดรับเงินจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กย.59

ทําใหไมสามารถเบิกจายไดทัน เพื่อบริหารงานระบบสงน้ําใหมี

ประสิทธิภาพ  โดยเปนระบบสงน้ําใหแกราษฎรในพื้นที่ทํา

การเกษตร

P3600 700300063
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

15 10254815 งบลงทุน ด.ซอมแซมระบบไฟฟาประตู

ระบายน้ําหวยเชียงสง

424,790.00 ไดรับเงินงบประมาณเมื่อวันที่ 16 กย.59

ทําใหไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดทัน เครื่องสูบน้ําประตู

ระบายน้ําหวยเชียงสงไดเสียซึ่งใชการไมได  ถาไมดําเนินการซอม

จะสงผลกระทบทําใหน้ําทวมขังในพื้นที่การเกษตรประมาณ 

12,000 ไร ในตําบลแหไดและตําบลเลิงใต 12 หมูบาน

P4000 700300064

16 10287650 งบลงทุน ด.กอสรางบานพักผูเชี่ยวชาญ

 สํานักงานชลประทานที6่

2,700,000.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรวันที่ 16 กย.59 ทําใหไมสามารถเบิก

จายเงินงบประมาณไดทัน ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง คาแรง 703,689.65 บาท คาวัสดุ 1,996,310.35 บาท 

เนื่องจากกรมชลประทานไดกําหนดกรอบโครงสรางอัตรากําลังใหมี

ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเพิ่ม  ทําใหจําเปนตองดําเนินการกอสราง

เพื่อใหขาราชการในตําแหนงนี้ไดพักอาศัย จํานวน 1 หลัง

P4000 700300062

17 10287787 งบลงทุน ด.ซอมแซมผิวจราจรถนนบน

คันคลอง RMC (ฝงซาย)สชป.6

9,893,000.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กย.59 อยูระหวางดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง เปนคาจางเหมา 9,606,000 บาท คาควบคุมงาน 

287,000 บาทปจจุบันอยูระหวางดําเนินการหาผูรับจางตาม

ประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 12 ตค.2559 การซอมแซมผิว

จราจรทําใหเกษตรกรจํานวน 1,000 ครอบครัวใชเปนเสนทางใน

การขนสงผลผลิตการเกษตรไปขาย และประชาชนทั่วไปใชเปน

เสนทางสัญจรประมาณ 300 คัน/วัน ทั้งยังชวยลดอุบัติเหตุทาง

รถยนตและจักรยานยนตกับผูใชเสนทาง

P4000 700300062
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

18 10287798 งบลงทุน ด.ปรับปรุงเสริมคันคลอง 

RMC (ฝงขวา)สชป.6

2,000,000.00  เนื่องจากไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กย.60 เปนคางานจางเหมา 

1,942,000 บาท คาควบคุมงานจางเหมา 58,000 บาท 

ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคา เมื่อ

งานดําเนินการแลวเสร็จจะมีประโยชนในการชลประทานและการ

สัญจรของเกษตรกรประมาณ 100 ครัวเรือน

P4000 700300062

19 10256899 งบลงทุน ด.ปรับปรุงรั้วบานพัก

ขาราชการระดับ 7-8 สชป.5

981,277.99 งานดําเนินการเอง ไดรับเงินจัดสรรวันที่ 16 กย.59  ทําใหไม

สามารถเบิกเจายไดทัน  รั้วเดิมไดชํารุดทรุดโทรมมาก  จึงตองสราง

รั้วใหมเพื่อปองกันขโมยเขาบานพักขาราชการ

P4100 700300054

20 10275870 งบลงทุน ด.คาซอมแซมบานระบาย 

ปตร.เขื่อนระบบน้ําหวยหลวง

3,500,000.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 27 กย.59 ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการจัดหาไดทัน   อยูระหวางการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 

คาดวาจะแลวเสร็จปลายเดือน ธค.2559 เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ํา

เพื่ออุปโภคบริโภค และเปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรตาง ๆ ของ

ราษฎรในพื้นที่

P4100 700300056

21 10259815 งบลงทุน แกมลิงปกเสาร

จังหวัดรอยเอ็ด

8,000,000.00 ไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กย.59

ทําใหไมสามารถเบิกจายไดทัน เมื่อเสรางเสร็จแลวจะเพิ่มความลึก

และปริมาณการกักเก็บน้ํา  ชวยบรรรเทาปญหาน้ําทวม, มีน้ํา

สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรับในพื้นที่ ในกรณีชดเชยขาวนา

ปที่เสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมประจํา

P4500 700300067



9

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

22 10259823 งบลงทุน แกมลิงกุดแข

จังหวัดรอยเอ็ด

8,000,000.00 ไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กย.59

ทําใหไมสามารถเบิกจายไดทัน เมื่อเสรางเสร็จแลวจะเพิ่มความลึก

และปริมาณการกักเก็บน้ํา  ชวยบรรรเทาปญหาน้ําทวม, มีน้ํา

สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรับในพื้นที่ ในกรณีชดเชยขาวนา

ปที่เสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมประจํา

P4500 700300067

23 10259829 งบลงทุน แกมลิงหนองบุง

จังหวัดรอยเอ็ด

9,989,000.00 ไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กย.59

ทําใหไมสามารถเบิกจายไดทัน เมื่อเสรางเสร็จแลวจะเพิ่มความลึก

และปริมาณการกักเก็บน้ํา  ชวยบรรรเทาปญหาน้ําทวม, มีน้ํา

สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรับในพื้นที่ ในกรณีชดเชยขาวนา

ปที่เสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมประจํา

P4500 700300067

24 10259836 งบลงทุน แกมลิงหนองเบ็น

จังหวัดรอยเอ็ด

8,000,000.00 ไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กย.59

ทําใหไมสามารถเบิกจายไดทัน เมื่อเสรางเสร็จแลวจะเพิ่มความลึก

และปริมาณการกักเก็บน้ํา  ชวยบรรรเทาปญหาน้ําทวม, มีน้ํา

สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรับในพื้นที่ ในกรณีชดเชยขาวนา

ปที่เสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมประจํา

P4500 700300067

25 10259084 งบลงทุน ด.ปรับปรุงทางเขาหัวงานและ

ภายในบริเวณ ชป.กาฬสินธุ

4,000,000.00 เนื่องจากไดรับงบประมาณเมื่อวันที่ 16 กย.59

ทําใหไมสามารถที่จะเบิกจายไดทัน ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการ

จัดซื้อจัดจาง  เพื่อเปนทางสัญจรใหประชาชนและหนวยงานตาง ๆ

 ที่มาติดตอราชการในโครงการฯ ซึ่งเปนศูนยประสานงานดาน

ชลประทานระดับจังหวัด

P4600 700300068
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

26 10254917 งบลงทุน ด.เพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บ

น้ํานครพนมพรอมกอสรางฯ

3,500,000.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 19 กย.59 ขณะนี้อยูระหวาง

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา E-bidding พิจารณา

ผลประกวดราคา 5 ตค.59  การดําเนินการจะตองทําอยางเรงดวน

เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไดทันในชวงฤดูฝน เมื่อดําเนินการเสร็จ

แลวจะเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร  ราษฎรในพื้นที่จะมีน้ําไว

เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค

P4700 700300060

27 10254922 งบลงทุน ด.เพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บ

น้ําหนองคายพรอมกอสรางฯ

1,500,000.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กย.59 อยูระหวางดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคาการดําเนินการจะตองทําอยาง

เรงดวนเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไดทันในชวงฤดูฝน เมื่อดําเนินการ

เสร็จแลวจะเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 500 ไร  ราษฎรในพื้นที่ จํานวน

 10,000 คน จะมีน้ําไวเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค

P4700 700300060

28 10254939 งบลงทุน ด.เพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บ

น้ํากาฬสินธุเหนือ

2,000,000.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กย.59 อยูระหวางดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคาการดําเนินการจะตองทําอยาง

เรงดวนเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไดทันในชวงฤดูฝน เมื่อดําเนินการ

เสร็จแลวจะเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 500 ไร  ราษฎรในพื้นที่ จํานวน

 10,000 คน จะมีน้ําไวเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค

P4700 700300060
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

29 10255208 งบลงทุน ด.งานกอสรางอาคารที่พักผู

เขาอบรมการฝกอบรมฯ

9,870,000.00 เนื่องจากไดรับงบประมาณปลายป วันที่ 16กย.59 อยูระหวาง

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยวิธีประกวดราคา E-bidding พิจารณา

ผลประกวดราคา 25ตค.59  งานกอสรางอาคารที่พักผูเขารับการ

ฝกอบรมสรางขึ้นเพื่อรองรับคณะบุคคลที่เขามาศึกษาดูงานและ

ฝกอบรมดานเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเปนจํานวนมาก เชน คณะนิสิต

 นักศึกษา นักเรียน กลุมเกษตรกร สวนราชการ องคการบริหาร

สวนตําบลและประชาชนทั่วไป โดยจํานวนผูเขามาศึกษาดูงานและ

ฝกอบรมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป  ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับอาคาร

ที่พักผูเขามาศึกษาดูงานและฝกอบรมไมเพียงพอ  จึงมีความ

จําเปนตองกอสรางอาคารที่พักดังกลาว

P4700 700300060

30 10256185 งบลงทุน ปรับปรุงฝายสันปงพรอม

ระบบสงน้ําและอาคาร

ประกอบ จังหวัดเชียงใหม

383,000.00 เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 19 กันยายน 

2559 และตองเบิกจายเปนคาจางชั่วคราว คาวัสดุเบ็ดเตล็ด ของ

สํานักงานชลประทานที่ 1 เพื่อบริหารงานปรับปรุงฝายสันปงพรอม

ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหมของโครงการ

ชลประทานเชียงใหมใหแลวเสร็จ โดยโครงการดังกลาว เปนการ

กอสรางระบบสงน้ําใหกับพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบใหญของ

จังหวัดเชียงใหม เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ นโยบายที่ 3 นโยบายระบบสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ (แปลงตนแบบ 2559) ทําใหราษฏรมีน้ําใชเพื่อการ

อุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม จํานวน 500 ไร โดยจะเบิกจาย

เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2559

P5000 700300032
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

31 10256248 งบลงทุน ปรับปรุงคันคลองสงน้ําฯฝาย

ชลขันธพินิจ จ.ลําพูน

507,100.00 อยูระหวางดําเนินการเนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณเมื่อ

วันที่ 19 กันยายน 2559 และตองเบิกจายเปนคาจางชั่วคราว คา

วัสดุเบ็ดเตล็ด ของสํานักงานชลประทานที่ 1 เพื่อบริหารงาน

ปรับปรุงคันคลองสงน้ําสายใหญฝงซายฝายชลขันธพิพิจ จังหวัด

ลําพูน ของโครงการชลประทานลําพูนใหแลวเสร็จ โดยโครงการ

ดังกลาว เปนถนนคันคลองสงน้ําสายใหญฝงซายฝายชลขันธพินิจ 

โดยปรับปรุงเปนงานผิวจราจร Para Asphalt Concreic ทําให

เกษตรกรไดอาศัยเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตพืชไรออกสูตลาดและ

เจาหนาที่สามารถเดินทางเขาปฏิบัติงานที่ฝายชลขันธพินิจไดอยาง

สะดวกปลอดภัยโดยจะเบิกจายเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 59

P5000 700300032

32 10256255 งบลงทุน ปรับปรุงฝายตนเดื่อพรอม

ระบบสงน้ําและอาคาร

ประกอบ จังหวัดเชียงใหม

325,000.00 เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

 และตองเบิกจายเปนคาจางชั่วคราว คาวัสดุเบ็ดเตล็ด ของ

สํานักงานชลประทานที่ 1 เพื่อบริหารงานปรับปรุงฝายตนเดื่อ

พรอมระบบสงน้ําและอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม ของ

โครงการชลประทานเชียงใหม ใหแลวเสร็จ โดยโครงการดังกลาว

เปนการกอสรางระบบสงน้ําใหกับพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญของจังหวัดเชียงใหม เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณนโยบายที่ 3 นโยบายระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (แปลงตนแบบ 2559) ทําใหราษฏรมี

น้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม จํานวน 800 ไร โดย

จะเบิกจายเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2559

P5000 700300032
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

33 10267669 งบลงทุน ปรับปรุงคันคลองสงน้ําสาย

ใหญฝงซายฝายชลขันธพินิจ

15,399,998.85 ไดรับอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ถนนเรียบ

คลองสงน้ําสายใหญฝายชลขันธพิพิจ เปนเสนทางหลักในการใช

ขนสงสินคาทางเกษตรและคมนาคมของเกษตรกรเปนจํานวนมาก 

ซึ่งปจจุบันถนนเสนนี้ไมสามารถใชงานไดตามปกติและเกิดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นเสียชีวิตบอยครั้ง เพื่อเปนการเพิ่มความปลอดภัย ความ

สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังชวยลดตนทุนในการขนสงสินคาการเกษตร

 จึงมีความจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงใหมีสภาพกลับมาใชงาน

ไดดีตามปกติ คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือน กุมภาพันธ 2560

P5100 700300035

34 10268043 งบลงทุน กอสรางอาคารเอนกประสงค

และปรับภูมิทัศนที่ทําการฝาย

บํารุงรักษาที่ 1 โครงการ

ชลประทานลําพูน

1,727,880.00 ไดรับอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 งาน

กอสรางอาคารอเนกประสงคแหงนี้จะเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู

งานดานชลประทานใหกับหนวยงานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนอาคารเพื่อ

รองรับการประชุมกลุมผูใชน้ําในเขตพื้นที่ชลประทานฝายแมปงเกา

 คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือน มีนาคม 2560

P5100 700300035
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

35 10253889 งบลงทุน ด.ซอมแซมประตูระบายน้ํา 

(River outlet)โครงการอาง

เก็บน้ําแมถาง

3,500,000.00 ไดรับงบประมาณเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เปนงานจางเหมา

และคาควบคุมงาน ปจจุบันอยูระหวางจัดจางโดยวิธี E-bidding   

ประตูระบายน้ําอางเก็บน้ําแมถาง มีประตูน้ําเปดปด, ทอสงน้ําและ

อุปกรณประกอบการชํารุดรั่วซึมและเสียหายไปมากแลว  มีประตู

ระบายน้ํา 2 ประตู ประตูที่ 1ใชการได  ประตูที่ 2เสียหายไม

สามารถใชการได  ปจจุบันประตูระบายน้ําโครงการอางเก็บน้ําแม

ถางตองทําหนาที่ในการเปดปดบานระบายตามความตองการใชน้ํา

ของกลุมผูใชน้ํา หากประตูน้ําที่ 1 เสียอีก จะไมสามารถควบคุม

การปลอยน้ําใหอาจทําใหระดับน้ําในอางสูงขึ้นจนกระทบกับความ

มั่นคงของตัวทํานบดิน   2.ประตูน้ําลําดับที่ 2(Operate Gate)ใช

ในการเปดปดหรี่บานระบายตามความตองการใชน้ําเปนบานตรง

ขอบบานและรองบานจะสอดรับกัน ปจจุบันไมสามารถใชไดเพาะ

เปนระบบ High Pressure ไมสามารถซอมได ตองเปลี่ยนทั้งชุด 

เมื่อจะดําเนินการซอมแซมประตูน้ําชุดที่ 2 จึงจะเปลี่ยนประตูน้ํา

ลําดับที่1 ใหเปนระบบ High Pressure Gate เหมือนกัน เพราะใน

การซอมแตละครั้งตองใชเทคนิคและความยากลําบาก ซึ่งตองใชนัก

ดําน้ําสรางแผนเหล็กไปปดทอปากแตรที่จมอยูในอางเก็บน้ําล฿ก 

60 ม.งานดังกลาวเปนงานจางเหมากอสราง 3,400,000 บาท 

คาควบคุมงาน 100,000 บาท รวม 3,500,000 บาท  เพื่อให

สามารถสงน้ําใหกับกลุมผูใชน้ํา ซึ่งเปนเกษตรกร และราษฎในพื้นที่

ใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค

P5400 700300049
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

36 10253887 งบลงทุน ด.ซอมแซม ทรบ.คลองเรือ 

จังหวัดพิษณุโลก

4,892,000.00 แผนการปฏิบัติงานสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2560 และไดรับจัดสรร

เงินงบประมาณเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2560 เนื่องจากเปนงาน

ดําเนินการเองในการจัดซื้อจัดจางใชวิธีการสอบราคา ซึ่งระยะเวลา

เตรียมการและดําเนินการไมทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ทรบ.คลองเรือ ปจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเนื่องจากเกิดอุทกภัย

ในพื้นที่ ทําใหไมสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค เต็ม

ประสิทธิภาพ อาคารไมสามารถเก็บกักน้ําไวใชเพื่อการเกษตร และ

อุปโภคบริโภค จึงมีความจําเปนตองซอมแซมใหสามารถใชงานไดดี

ดังเดิม เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,000 

ไร และเพื่อการอุปโภค-บริโภค

P6500 700300046

37 10255820 งบลงทุน จัดหาแหลงน้ําสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ 

นิคมมันสําปะหลัง สหกรณ

นครชุม 1 จังหวัดกําแพงเพชร

4,485,701.86 เนื่องจากตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดหาแหลงน้ําสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ นิคมมันสําปะหลัง สหกรณนครชุม 1 

จังหวัดกําแพงเพชร ตองดําเนินการตามแผนซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือน

 ตั้งแตเดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน 2559ไดรับโอนเงิน

งบประมาณเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 จึงไมสามารถกอหนี้

ผูกพันและเบิกจายไดทันภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน

 2559 ซึ่งเกษตรกรในนิคมมันสําปะหลัง สหกรณนครชุม 1 จะมี

น้ําใชตามโครงการดังกลาวเปนนโยบายของรัฐบาลเพื่อ ลดตนทุน

การผลิตใหกับเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังพื้นที่ 1,000 ไร

P6200 700300050



16

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

38 10252789 งบลงทุน ด.ซอมแซมบานพักขาราชการ

 ระดับชั้นโท สชป.3

2,250,000.00 ไดรับเงินงบประมาณเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 อยูระหวาง

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางและยังไมแลวเสร็จ มีประโยชนตอทาง

ราชการที่ไดรับคือมีบานพักอาศัยที่มีสภาพที่ดีขึ้นเหมาะสมกับ

เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานภายใน สํานักงานชลประทานที่ 3

P6500 700300042

39 10253900 งบลงทุน ด.ซอมแซม ทรบ.คลองเรือ จ.

พิษณุโลก

108,000.00 เปนงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายป 2559 ชวง

ปลายปงบประมาณ ซึ่งไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 

เนื่องจาก ทรบ.คลองเรือใชงานมาเปนเวลานาน มีสภาพชํารุด

เสียหาย ไมสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 การดําเนินการซอมแซมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่เกษตร และบานเรือน

ราษฎรได

P6500 700300042

40 10253909 งบลงทุน ด.ซอมแซมอาคารปองกันการ

กัดเซาะ ปตร.คลองตาภู จ.

พิษณุโลก

186,000.00 เปนงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายป 2559 ชวง

ปลายปงบประมาณ ซึ่งไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 

เนื่องจาก ปตร.คลองตาภูใชงานมาเปนเวลานาน มีสภาพชํารุด

เสียหาย ประกอบกับมีน้ําบาไหลหลากกัดเซาะ ทําใหสภาพอาคาร

เสียหาย หากไมไดรับการซอมแซมอาจเกิดความเสี่ยงตอความ

เสียหายกับพื้นที่การเกษตร และบานเรือนราษฏรริมตลิ่งได

P6500 700300042

41 10257257 งบลงทุน ด.ซอมแซมเครื่องกวานบาน

ระบายจํานวน 3 แหง

95,100.00 เนื่องจากอาคารชลประทานทั้ง 3 แหง ไดใชงานมานานและทําใหมี

ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถควบคุมการสงน้ํา ทําใหไมมี

ประสิทธิภาพในการสงน้ําใหกับเกษตรกรในพื้นที่ ไดรับเงิน

งบประมาณ ลว.16 ก.ย.2559 ไมสามารถจางแรงงานไดทัน

ภายในปงบประมาณ

P7200 700300117
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

42 10257475 งบลงทุน ซอมแซมเครื่องกวานบาน

ระบาย จํานวน 3 แหง

134,788.00 เนื่องจากสภาพอาคารกอสรางมาเปนเวลานาน ทําใหมีความชํารุด

เสียหาย ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองการซอมแซม

 เพื่อสามารถสงน้ําใหมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว ราษฎร

ไดรับประโยชน 100 ครัวเรือน จํานวนพื้นที่รับประโยชน 5,000 

ไร ไดรับงบประมาณ ลว.9 ก.ย.2559 ไมสามารถจางแรงงานได

ทันภายในปงบประมาณ

P7200 700300117

43 10256770 งบลงทุน ด.ซอมแซมอาคารปองกันการ

กัดเซาะ ปตร.คลองตาภู จ.

พิษณุโลก

4,014,000.00 ไดรับการจัดสรรเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ไมสามารถจัดซื้อ-

จัดจางทันและดําเนินงานกอสรางไมทันในปงบประมาณ ประโยชน

ตอทางราชการ อาคารมีสภาพพรอมใชงานลดปญหาการกัดเซาะที่

จะทําใหตัวอาคารเสียหาย  ประโยชนตอราษฏร ลดความเสี่ยงตอ

ความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรดานขางอาคาร ปตร. และ

บานเรือนราษฎรริมตลิ่ง

P6500 700300046

44 10291271 งบลงทุน ด.คลองชักน้ําแมน้ํายมฝงขวา

(คลองสุชน-คลองตะโม-แกม

ลิง) พรอมอาคารประกอบ 

(ระยะเรงดวน) จ.พิษณุโลก

3,815,000.00 ไดรับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ไม

สามารถดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ทัน ประโยชนตอทางราชการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําสามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยและ

ชวยเก็บน้ําไวใชฤดูแลง  ประโยชนตอทางราษฏรลอปญหาน้ําทวม

ขังในพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนและชวยเก็บกักน้ําไวใชทําการเกษตร

ในฤดูแลง

P6500 700300046
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

45 10257338 งบลงทุน ด ซอมแซมประตูระบายน้ํา

กลางคลองขุดลัด

328,847.07 งานดําเนินการเองเปนคาจางชั่วคราว และวัสดุ เนื่องจากไดรับ

จัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 และในพื้นที่มี

ฝนตกหนัก ไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ คาดวาจะแลวเสร็จใน

เดือนธันวาคม 2559 ในงานซอมแซมประตูระบายน้ํากลางคลอง

ขุดลัดราชบุรีจะทําใหลดการกัดเซาะบริเวณตัวอาคาร ทําใหประตู

ระบายน้ําทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและสามารถปองกัน

อุทกภัยเมื่อมีมรสุมเขามา พื้นที่รับประโยชน 1,200 ไร

P7000 700300115

46 10291308 งบลงทุน ด.คาสํารวจภูมิประเทศ 

สํารวจและจัดทําโคงความจุ

อางเก็บน้ํายางชุม

642,000.00 ไดรับโอนจัดสรรวันที่ 20 กันยายน 2559 จึงไมสามารถ

ดําเนินการไดทัน เปนงานที่ตองดําเนินการสํารวจโคงความจุของอาง

เก็บน้ํายางชุมเพื่อใหการบริหารจัดการน้ําของอางมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เนื่องจากอางก็บน้ํายางชุมกอสรางตั้งแตป 2518 ทําใหเกิด

ตะกอนดินสะสมยาวนานและในป 2548 มีการเสริมความสูงสัน

เชื่อนทําใหปริมาณความจุของอางเก็บน้ําเปลี่ยนไปซึ่งมีผลตอ

เครื่องมือการบริหารจัดการน้ําของอางเก็บน้ําคือกราฟโคงความจุ 

(ความสัมพันธระหวางปริมาตรความจุและระดับความสูงของระดับ

น้ํา) ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจภูมิประเทศเพื่อหาขอมูลในการทํา

กราฟโคงความจุที่ถูกตอง สําหรับใชในการบริหารจัดการน้ําในอาง

เก็บน้ําใหทั่วถึงเปนธรรมและยั่งยืนเปนประโยชนตอราษฎรในการ

ใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรและดานอื่น ๆ ใหเพียงพอ

ตลอดป

P7600 700300144
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

47 10264415 งบลงทุน ขุดลอกคลองตะกอนคลองสง

น้ําฝายคลองสังข

1,872,955.00 ไดรับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่  16 กันยายน 2559 เนื่องจาก

ในพื้นที่มีฝนตกหนักทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ได จึงไม

สามารถดําเนินการไดทัน ซึ่งโครงการมีความจําเปนตองเรง

ดําเนินการแกไขเพื่อใหเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ไดรับความ

สะดวกสบายมีน้ําใชอยางเพียงพอ พื้นที่รับประโยชน9,863 ไร 

จํานวนครัวเรือน 450 ครัวเรือน

P8000 700300127

48 10264424 งบลงทุน ขุดลอกตะกอนคลองสงน้ํา

ฝายคลองทาทน

683,302.00 ไดรับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่  16 กันยายน 2559 เนื่องจาก

ในพื้นที่มีฝนตกหนักทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ได จึงไม

สามารถดําเนินการไดทัน ซึ่งโครงการมีความจําเปนตองเรง

ดําเนินการแกไขเพื่อใหเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ไดรับความ

สะดวกสบายมีน้ําใชอยางเพียงพอ พื้นที่รับประโยชน850 ไร 

จํานวนครัวเรือน 135 ครัวเรือน

P8000 700300127

49 10264470 งบลงทุน ขุดลอกตะกอนคลองสงน้ํา

ฝายคลองคูถนน

1,144,557.00 ไดรับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่  16 กันยายน 2559 เนื่องจาก

ในพื้นที่มีฝนตกหนักทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ได จึงไม

สามารถดําเนินการไดทัน ซึ่งโครงการมีความจําเปนตองเรง

ดําเนินการแกไขเพื่อใหเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ไดรับความ

สะดวกสบายมีน้ําใชอยางเพียงพอ พื้นที่รับประโยชน 6,456 ไร 

จํานวนครัวเรือน 300 ครัวเรือน

P8000 700300127
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

50 10257207 งบลงทุน ด ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในบริเวณที่ทําการ

703,148.00 ไดรับใบจัดสรร วันที่ 16 กันยายน 2559 งานดําเนินการเอง เปน

คาแรง คาจางชั่วคราว และวัสดุ ทําใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมทัน

 เนื่องดวยโครงการกอสรางมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝนเปนประจําทุกป

 ทําใหเจาหนาที่ที่เขามาปฏิบัติหนาที่และประชาชนที่เขามาติดตอ

ราชการเกิดความลําบาก เพื่อไมใหเจาหนาที่และประชาชนเกิด

ความลําบากที่เขามาติดตอราชการทางโครงการฯ จึงจําเปนที่

จะตองปรับปรุงถนนใหแลวเสร็จทําใหการจราจรมีความสะดวก

มากขึ้น

P8600 700300125

51 10257215 งบลงทุน ด กอสรางโรงซอมบํารุงขนาด

เล็ก กส.ที1่4

2,394,050.00 เนื่องจากไดรับใบจัดสรร วันที่ 16 กันยายน 2559ทําให

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมทัน การกอสรางโรงซอมทําใหสวน

ราชการทํางานไดเร็วขึ้นในฐานเปนกรมที่แกไขปญหาเรื่องน้ําก็ตอง

พัฒนาภายในที่ยังไมพรอม ใหพรอมใชงานตลอดเวลาที่ประชาชน

เกิดความเดือดรอน และยังทําใหเกษตรกร ประชาชน มีน้ําใชหรือมี

แหลงน้ําไดใชตามแผนงาน

P8600 700300125

52 10254304 งบลงทุน จ.ปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟาฝายสงน้ําฯที่7

15,600,000.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรวันที่ 20 กย.59 อยูระหวางดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง และอยูระหวางทบทวนการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอ

ราคาใหม เปนงานที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อใหสามารถเก็บ

กักน้ําไดทันในชวงฤดูฝน  เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะเพิ่มพื้นที่

ชลประทาน จํานวน 2,000 ไร และใชในการอุปโภคบริโภคของ

ราษฎรจํานวน 10,000 คน

P4700 700300060
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่
เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

53 10291421 งบลงทุน จ.งานถนนทดแทนน้ําทวมฝง

ขวา

6,524,600.00 จ.สัญญาจางเหมาเลขที่ กจ15/57 (กสพ) วันลงนาม 11 เม.ย. 

2557 วันครบกําหนด 27 พ.ย. 2558 ขยายอายุสัญญา 120 

วันนั้น ปริมาณงานงวดสุดทายสงเกินสัญญาจึงของบประมาณ

เพิ่มเติม ไดรับงบประมาณจัดสรรใหมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 

2559 จึงไมสามารถเบิกจายไดทัน เพื่อลดผลกระทบตอประชาชน

ในการกอสรางอางเก็บน้ํามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยเมื่ออางเก็บ

น้ํามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กอสรางแลวเสร็จจะทําใหมีแหลงเก็บ

น้ําแหงใหมกักเก็บน้ําได 61 ลานลูกบาศกเมคร และเพิ่มพื้นที่

ชลประทานได 25,500 ไร เมื่อดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ํา

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีแลวเสร็จจะทําใหถนนสายตะพานหิน (วัด

มวง-ปากคลอง) บริเวณชวง กม. 3+000 ถึง กม. 8+400 ซึ่งอยู

ในพื้นที่น้ําทวมจากการกอสรางอางเก็บน้ํามวกเหล็กทําใหถนนเดิม

ถูกน้ําทวม และทําใหราษฎรที่อยูในบริเวณดังกลาวและพื้นที่

ใกลเคียงรวมถึงประชาชนทั่วไปใชเปนเสนทางสัญจรแทนเสนทาง

เดิมโดยไมไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางอางเก็บน้ํามวกเหล็ก

P1900 700300535

54 10289686 งบลงทุน ซอมแซมคันกั้นน้ําริมแมน้ํา

เจาพระยา

208,518.00 เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 

เปนงานซอมแซมคันกั้นน้ําริมแมน้ําเจาพระยาฝงซาย(ฝงตะวันออก)

 เนื่องจากคันกั้นน้ําเกิดการทรุดตัวเพื่อปองกันน้ําจากแมน้ํา

เจาพระยาไมใหไหลเขาทวมพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ทางการเกษตร

และศูนยราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบานเรือนของ

ประชาชน

P1400 700300097

รวมทั้งสิ้น 152,234,725.87





1

1 10253663 งบลงทุน โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีและเครือขาย

2,000,000.00       เนื่องจากผูเสนอราคาปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขเอกสาร

ประกวดราคาจึงพิจารณายกเลิกการประกวดราคา EB ซ.

30/59(2 สค.59) โดยประกาศประกวดราคาใหม เมื่อวันที่ 12

 กย.59 และกําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

ราคาอิเล็กทรอนิกสฯวันที่ 23 กย.59 โครงการนี้มีประโยชน

เพื่อใหสามารถใชบริการเครือขายคอมพิวเตอรของกรม

ชลประทาน(สามเสน) ดวยระบบไรสายครอบคลุมพื้นที่

ปฏิบัติงานที่มีการใชงานในปริมาณสูง,  เพื่อลดระยะเวลาในการ

แกไขปญหาจากระบบเครือขาย  เพราะการดูแลบํารุงรักษา

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ  และลดขอติดขัดใน

การใชงานระบบเครือขายสารสนเทศผานระบบอุปกรณไรสาย 

ตลอดจนสนับสนุนโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในเรื่องการ

แลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

P1000 700300005

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล

แบบแจงรายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ.2559      กรณีไมมีหนี้ผูกพัน

ชื่อหนวยงาน          กรมชลประทาน               รหัสหนวยงาน         0703

Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ



2

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

2 10256162 งบลงทุน โครงการบริหารความเสี่ยงดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5,000,000.00       เนื่องจากผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส การจัดซื้อครุภัณฑ

โครงการฯ มีราคาสูงกวาราคากลางที่กําหนด จึงพิจารณายกเลิก

การประกวดราคาฯ และดําเนินการใหมโดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหกรมชลประทานมีระบบสารสนเทศสํารอง

เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการไดในสถานการณไมปกติ หรือสถานการณ

ฉุกเฉินไดอยางตอเนื่องทันเวลาและเหตุการณตาง ๆ เชน อุทกภัย

 อัคคีภัย และสถานการณความไมสงบทางการเมือง,  เพื่อลด

ความเสี่ยงการประมวลผลขอมูลไมใหติดขัดและสามารถใชเปน

เครื่องมือสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจในการติดตาม

ขอมูลสถานการณน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

P1000 700300005

3 10253046 งบลงทุน คาสํารวจธรณีและปฐพีวิทยา 

คลองสงน้ําสายใหญฝงขวาและฝง

ซาย โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จ.

อุตรดิตถ

140,800.00         เนื่องจากไดรับงบประมาณปลายป มีเวลาทําคําสั่งออก

ปฏิบัติงานสนามประมาณ 45 วัน งานที่ไดรับมีปริมาณงาน

จํานวนมาก มีความยาวแนวคลองรวม 75 กม. และเปนฤดูฝนมี

อุปสรรคน้ําทวมขังเปนบางชวง ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานสนาม

ไดแลวเสร็จตามกําหนด จึงขอกันเงินเพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงของชาง

และคาแรงของลูกจาง เพื่อปฏิบัติงานในตนปงบประมาณ 2560

 ตอไป หากเจาะสํารวจไมแลวเสร็จจะกระทบปญหาในการ

ออกแบบแกไขปรับปรุงในสัญญากอสราง ฐานรากอาคารแนว

คลองที่จะดําเนินการตอไป

P1000 700300005



3

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

4 10253237 งบลงทุน ด.ระบบโทรมาตราขนาดเล็กลุม

น้ํายอยคลองทับมา จ.ระยอง

946,000.00         เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณปลายป อยูระหวางดําเนินการ

ประกาศสอบราคา ระบบโทรมาตรเพื่อบริหารจัดการน้ําในพื้นที่

คลองทับมา โดยสามารถควบคุมปริมาณน้ําเขา-ออกภายในพื้น

คลองทับมา  เพื่อใหมีปริมาณไวใชในการเกษตรไดอยางพอเพียง 

และปองกันปญหาน้ําทวมในพื้นที่

P1000 700300031

5 10253311 งบลงทุน คาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันแกไขและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

1,500,000.00       อยูในระหวางการดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ยังไมสามารถกอ

หนี้ผูกพันไดภายในเดือน กันยายน 2559 ระยะเวลา 120 วัน 

เพื่อสรางความตระหนักและสื่อสารใหเห็นถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรน้ําและคุณคาของการปฏิบัติงานตามภาระกิจการ

ดําเนินการตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี และรวมทั้งผลประโยชนดานตาง ๆที่เกิดขึ้นตอ

ประเทศชาติและประชาชนจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําและการ

ชลประทาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธอันดีใน

ดานการพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการทัพยากรน้ําใน

พื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ผานกิจกรรมงานจิตอาสาของเยาวชน

และประชาชนทั่วไป อันจะนําไปสูการศึกษาหาแนวทางแกไข

และการใหความชวยเหลือทางสังคม ดานสิ่งแวดลอมและการ

บริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอทุกภาคสวน เพื่อ

ใชเปนสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธในการนําเสนอความรู

เสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองตอภารกิจงานชลประทานและ

การดําเนินงานดานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

และผูสนใจทั่วไปผานชองทางสื่อออนไลท

P1000 700300005



4

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

6 10254066 งบลงทุน ค.ศึกษาทดลองแบบฯปรับปรุงคัน

กั้นคลื่นปากแมน้ําโก-ลก

665,000.00         เปนคาวัสดุ คาจางชั่วคราว และคาลวงเวลา โครงการนี้เปน

โครงการความรวมมือระหวางกรมชลประทานไทย กับกรม

ชลประทานและระบายน้ํามาเลเซียในการศึกษาทดลอง

แบบจําลองทางกายภาพ (Physical Hydraulic Model) ของ

ปากแมน้ําโกลกและชายฝงของไทยและมาเลเซียภายใตการ

กํากับดูแลของคณะทํางานรวมไทย - มาเลเซีย และจากการ

ประชุมหารือลาสุด เมื่อเดือนกันยายน 2559 กําหนดใหมีการ

ทดลองประมาณ 50 การทดลอง ซึ่งตองใชเวลาทดลอง

แบบจําลองตอไปอีกประมาณ 5 เดือน จึงจะแลวเสร็จตามแผน

P1000 700300005

7 10260003 งบลงทุน ประตูระบายน้ําคลองโคกชาง

พรอมระบบระบายน้ํา พิษณุโลก

301,520.00         เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุและคาเบ็ดเตล็ดตางๆของงานติดตั้ง

เครื่องกวานบานระบายประตูระบายน้ําคลองโคกชางพรอม

ระบบสงน้ําเนื่องจากจะตองรอใหงานกอสรางอาคารประตู

ระบายน้ําเสร็จกอนจึงจะสามารถดําเนินการติดตั้งเครื่องกวาน

บานระบายไดเมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจะชวยเก็บกักน้ํา

ในชวงฤดูน้ําหลากเพื่อไมใหน้ําทวมพื้นที่เกษตรกรและมีน้ําไวให

เกษตรกรใชในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค

P1000 700300005

8 10260026 งบลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําบึง

ระเหวและอาคารประกอบ โคง

การประตูระบายน้ําพระอาจารย

จื่อ(ลําเชียงทา) จ.ชัยภูมิ

362,392.00         เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุและคาเบ็ดเตล็ดตางๆของงานติดตั้ง

เครื่องกวานบานระบายประตูระบายน้ําพระอาจารยจื่อ(ลําเชียง

ทา) เนื่องจากจะตองรอใหงานกอสรางอาคารประตูระบายน้ํา

เสร็จกอนจึงจะสามารถดําเนินการติดตั้งเครื่องกวานบานระบาย

ไดเมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจะชวยเก็บกักน้ําในชวงฤดูน้ํา

หลากเพื่อไมใหน้ําทวมพื้นที่เกษตรกรและมีน้ําไวใหเกษตรกรใช

ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค

P1000 700300005



5

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

9 10272016 งบลงทุน ปรับปรุงหองสมุดพรอมจัดหา

ครุภัณฑ กรมชลฯ สามเสน

358,169.00         อยุระหวางยื่นเอกสารเสนอราคาซึ่งลาชาเกี่ยวกับการจัดหา

ครุภัณฑไดตรงตาม Spec. ครุภัณฑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน

ความปลอดภัยแกเจาหนาที่และทรัพยสินทางราชการ และยัง

เปนการสนับสนุนการหาความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ํ

P1000 700300005

10 10272061 งบลงทุน ปรับปรุงทางเขากรมชลประทาน 

สามเสน กทม.

5,564,000.00       ดําเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา (E-bidding) แตไมมีผู

มายี่นเอกสารเสนอราคา จึงจัดหาใหมโดยวิธีพิเศษ กรมอนุมัติรับ

ราคา วันที่ 30 กันยายน 2559 ปจจุบันจํานวนรถยนตของ

เจาหนาที่และผูมาติดตอราชการมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพื่อชวยระบาย

รถใหสะดวก คลองตัวขึ้นจึงจําเปนตองขยายชองทางเขา-ออก 

ไมใหสงผลกระทบตอการจราจรถนนสามเสน

P1000 700300005

11 10272089 งบลงทุน ปรับปรุงชั้น1 อาคารที่ทําการฝาย

วิชาการ กรมชลประทาน กทม

4,655,000.00       ดําเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา (E-bidding) กรมอนุมัติรับ

ราคา วันที่ 21 กันยายน 2559 อยูระหวางดําเนินการดาน

เอกสารเพื่อเซ็นสัญญา กรมชลประทานมีการปรับปรุงพื้นที่

ภายในใหสอดคลองกับโครงสรางบุคลากรในปจจุบัน จึงมีความ

จําเปนตองใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน และความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่

ราชการ

P1000 700300005

12 10290720 งบลงทุน ปรับปรุงโรงงาน 4 ภายใน

กรมชลประทาน(ปากเกร็ด) 

จ.นนทบุรี

1,290,000.00       เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบรายละเอียดและราคากลาง 

เปนการปรับปรุงโรงงานใหมีสภาพดีขึ้นสําหรับใชในการผลิต

จัดทําเครื่องกวานบานระบายเพื่อนําไปใชในการกอสรางประตู

ระบายน้ําตาง ๆ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ใน

การชวยระบายน้ําในชวงฤดูน้ําหลากและสําหรับกักเก็บน้ําไวใช

ในฤดแลง

P1000 700300005



6

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

13 10290722 งบลงทุน ปรับปรุงโรงงาน 5 ภายใน

กรมชลประทาน(ปากเกร็ด)

 จ.นนทบุรี

3,810,000.00       เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบรายละเอียดและราคากลาง 

เปนการปรับปรุงโรงงานใหมีสภาพดีขึ้นสําหรับใชในการผลิต

จัดทําเครื่องกวานบานระบายเพื่อนําไปใชในการกอสรางประตู

ระบายน้ําตาง ๆ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ใน

การชวยระบายน้ําในชวงฤดูน้ําหลากและสําหรับกักเก็บน้ําไวใช

ในฤดแลง

P1000 700300005

14 10291631 งบลงทุน คาซื้อที่ดิน ค.บรรเทาอุทกภัย อ.

หาดใหญ(ระยะที่ 2)

10,000,000.00    อยุระหวางการดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการจัดทํานิติ

กรรมสัญญา เปนคาซื้อที่ดินของโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอ

หาดใหญ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา เพื่อนําไปปรับปรุงคลอง

ระบายน้ํา ร.1 ใหสามารถระบายน้ําไดมากขึ้น จากเดิม 400 

ลบ.ม./วินาที เพิ่มเปน 1,200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะแกไขปญหา

อุทกภัยและสามารถสงน้ําใหกับเกษตรไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

P1000 700300005

15 10255042 งบลงทุน ปรับปรุงและติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธพรอมระบบ

เครือขายเทคโนโลยีแบบไรสาย

ภายในสํานักงานชลประทานที่ 11

 จังหวัดนนทบุรี

2,446,500.00       เนื่องจากสํานักงานชลประทานที่ 11 มีความจําเปนตองติดปาย

ประชาสัมพันธขนาด 2X7.70 เมตร บริเวณดานหนาทางเขา-

ออก กรมชลประทานปากเกร็ด ซึ่งติดกับถนนติวานนท เพื่อเปน

การประชาสัมพันธงานตาง ๆ ของสํานักฯ ตลอดจนภารกิจงาน

ของกรมชลประทานและรัฐบาล ใหกับเจาหนาที่และประชาชนที่

สัญจรผานบริเวณหนากรมชลประทานปากเกร็ดซึ่งมีจํานวนมาก

ในแตละวันใหทราบและเขาใจถึงภารกิจตาง ๆ ของกรม

ชลประทานและรัฐบาลตอไป

P1200 700300104



7

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

16 10256204 งบลงทุน ปรับปรุงโรงงาน 8 679,134.80         เปนการปรับปรุงโรงงานซอมแซมและผลิตเครื่องจักรกล ไดแก 

บานระบาย เครื่องกวานเพื่อใชในงานกอสรางประตูระบายน้ํา

เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ในการชวยระบายน้ํา

ในชวงฤดูน้ําหลากและสําหรับกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง อยู

ระหวางการปรับปรุง เปนคาจางชั่วคราวและคาวัสดุบางสวน ผล

การปฏิบัติงาน ณ ปจจุบัน ประมาณ 90% คาดวาจะแลวเสร็จ

เดือนธันวาคม 2559

P1200 700300104

17 10256239 งบลงทุน ปรับปรุงโรงงาน 11 2,645,169.50       เปนการปรับปรุงโรงงานเพื่อใชเปนคลังพัสดุใหกับสวนราชการใน

พื้นที่กรมชลประทานปากเกร็ดในการเก็บวัสดุ อุปกรณสําหรับใช

ในการกอสรางอาคารชลประทานตาง ๆ ใหปลอดภัยและเปน

ระเบียบสะดวกตอการใชงาน ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุง 

เปนคาจางชั่วคราวและคาวัสดุ ผลการดําเนินงาน 80% คาดวา

จะแลวเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2559

P1200 700300104
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

18 10256243 งบลงทุน ซอมแซมบานพักขร.ชั้นจัตวา10

ครอบครัว

235,673.10         เนื่องจากสภาพบานพักขาราชการในกรมฯไมไดซอมแซมเปน

เวลานานทําใหมีสภาพทรุดโทรมประกอบกับในชวงเดือน

กันยายนมีฝนตกชุกทําใหการปฏิบัติงานเกิดอุปสรรค สงผลให

ระยะเวลาดําเนินการเพิ่มขึ้นขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุง เปน

คาจางชั่วคราวผลการดําเนินงาน 90% คาดวาจะแลวเสร็จ

ประมาณเดือนธันวาคม 2559 เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะทําให

ขาราชการและครอบครัวไดพักอาศัยอยางปลอดภัยและมีความ

สะดวกสบายตอความเปนอยูเปนการสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับขาราชการในการปฏิบัติงาน

P1200 700300104

19 10256247 งบลงทุน ซอมแซมบอรดประชาสัมพันธ

และพื้นที่ทางเขาสชป.11

111,393.95         อยูระหวางการปรับปรุงเนื่องจากชวงเดือนกันยายนมีฝนตกชุกทํา

ใหการปฏิบัติงานเกิดอุปสรรค สงผลใหระยะเวลาดําเนินการ

เพิ่มขึ้นจึงตองกันเงินไวเปนคาจางชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว

ที่ปฏิบัติงานนี้ ผลการดําเนินงาน 90% คาดวาจะแลวเสร็จ

ประมาณเดือนธันวาคม 2559 เพื่อใชในการใหขอมูล ขาวสาร

ตาง ๆ แกประชาชนในการชวยเหลือและแกไขปญหาตามภารกิจ

ที่กรมฯปฏิบัติ

P1200 700300104
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

20 10256251 งบลงทุน ซอมแซมบานพักขร.จ.2/11-จ.

2/20

138,774.50         เนื่องจากสภาพบานพักขาราชการในกรมฯไมไดซอมแซมเปน

เวลานานทําใหมีสภาพทรุดโทรมประกอบกับในชวงเดือน

กันยายนมีฝนตกชุกทําใหการปฏิบัติงานเกิดอุปสรรค สงผลให

ระยะเวลาดําเนินการเพิ่มขึ้นขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุง เปน

คาจางชั่วคราวผลการดําเนินงาน 90% คาดวาจะแลวเสร็จ

ประมาณเดือนธันวาคม 2559 เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะทําให

ขาราชการและครอบครัวไดพักอาศัยอยางปลอดภัยและมีความ

สะดวกสบายตอความเปนอยูเปนการสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับขาราชการในการปฏิบัติงาน

P1200 700300104

21 10256257 งบลงทุน ปรับปรุงสนามกีฬาพรอม

สวนประกอบอื่น

1,751,664.80       อยูระหวางการปรับปรุง เนื่องจากไดรับงบประมาณในการ

ดําเนินงานเมื่อเดือนสิงหาคม และมีปริมาณงานที่ตองดําเนินการ

เปนจํานวนมาก จึงตองกันเงินไวสําหรับเปนคาจางลูกจาง

ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานนี้ผลการดําเนินงาน 80% คาดวาจะแลว

เสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2559 เพื่อใหเกิดประโยชนกับ

ขาราชการ ลูกจางและครอบครัวที่พักอาศัยในพื้นที่กรม

ชลประทานในการทํากิจกรรมสันทนาการตาง ๆ และเปนพื้นที่

ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของกรมฯ

P1200 700300104
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

22 10256262 งบลงทุน ปรับปรุงโรงงาน 7 1,365,149.70       เปนการปรับปรุงโรงงานซอมแซมและผลิตเครื่องจักรกล ไดแก 

บานระบาย เครื่องกวานเพื่อใชในงานกอสรางประตูระบายน้ํา

เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ในการชวยระบายน้ํา

ในชวงฤดูน้ําหลากและสําหรับกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง อยู

ระหวางการปรับปรุง เปนคาจางชั่วคราวและคาวัสดุบางสวน ผล

การปฏิบัติงาน ณ ปจจุบัน ประมาณ 90% คาดวาจะแลวเสร็จ

เดือนธันวาคม 2559

P1200 700300104

23 10273078 งบลงทุน ด. งานกอสรางอาคารโรงงานซอม

บํารุงขนาดใหญ

3,505,742.63       ไดรับเงินจัดสรร เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2559 งานยังไมแลวเสร็จ  ซึ่ง

กอสรางตั้งแตรากฐานแลว จะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

2560 เพราะตองเริ่มจากงานปรับพื้นที่ งานถมพื้นที่ งานตอก

เสาเข็ม งานฐานราก งานคานคอดิน งานเสาอาคาร งานคาน งาน

โครงหลังคา งานกออิฐฉาบปูน งานระบบไฟฟา งานระบบ

สุขาภิบาล และงานเทคอนกรีต โดยรอบอาคาร ซึ่งชวงตนที่ไดรับ

งบประมาณไดดําเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุหลักตามแผนไว

หมดแลว คงเหลือสวนที่กันเงินไวเปนคาแรงในการจัดสราง

อาคารและเบ็ดเตล็ดอีกบางสวน ประโยชนที่จะไดรับจากการ

สรางอาคารนี้ หลังจากไดสงมอบอาคารใหกับสวนโรงงาน สํานัก

เครื่องจักรกลเพื่อเปนสถานที่ในการปฏิบัติงานในการผลิตเครื่อง

กวานบานระบายและอุปกรณบังคับน้ํา เปนที่เก็บวัสดุในการผลิต

เครื่องกวานบานระบายและอุปกรณบังคับน้ํา เปนการปรับปรุง

ภูมิทัศนของสถานที่ทํางานใหสวยงามและเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงาน

P1200 700300106
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

24 10275309 งบลงทุน ด.กอสรางประตูระบายน้ําคลอง

บางกําลัง  จ.นนทบุรี

417,608.78         เนื่องจากสภาพพื้นที่บริเวณจุดกอสรางคับแคบเปนอุปสรรคตอ

การทํางาน การนําเครื่องจักรเครื่องมือเขาพื้นที่ไมสะดวก ทําให

การดําเนินการกอสรางเปนไปอยางลาชาไมแลวเสร็จทันใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2559  ถาไมสรางประตูระบายน้ําจะเกิดน้ํา

ทวมซ้ําซากทุกป เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ไดรับผลกระทบจาก

แมน้ําเจาพระยา และจากน้ําทะเลหนุน ประโยชนที่ไดรับพื้นที่

การเกษตรและพื้นที่ชุมชนเมืองประมาณ 600 ไร 115 

ครัวเรือน ไดรับการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา

P1200 700300106

25 10275376 งบลงทุน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวี

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

2,923,620.80       เปนงบประมาณที่เกี่ยวของกับภารกิจตามนโยบายที่สําคัญภายใน

เขตพระราชฐานวังทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกิจกรรม

บางสวนไดรับทราบรายละเอียดและความชัดเจนในชวงปลายป

งบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคาร พื้นที่และบริเวณรวมทั้งโรง

เพาะชํา ระบบพนหมอกใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามวัตถุประสงคและความตองการของพื้นที่และอาคารรับรอง

ตาง ๆ  ใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค รวมทั้งแหลงน้ํา

เพื่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบสมดุลนิเวศนภายใน

พื้นที่ เปนสถานที่ใหความรูดานการเกษตร รวมทั้งเปนการสราง

ขวัญและกําลังใจใหกับประชาชนในละแวกนั้น ทั้งในดานความ

มั่นคง ความปลอดภัย

P1200 700300104
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

26 10275510 งบลงทุน ด.กอสรางอาคารที่ทําการ

โครงการพระยาบรรลือ

63,606.38            เปนคาจางชั่วคราว งานกอสรางอาคารที่ทําการโครงการ 

เนื่องจากงานดังกลาวไมแลวเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2559 

ผลงานประมาณ 95% สาเหตุจาก เปนอาคาร 3 ชั้น ตองรอ

การบมคอนกรีตใหไดความแข็งแรงตาม Spec. และเปนงานที่

ตองใชความปราณีตในการกอสรางและคาดวาจะแลวเสร็จใน

เดือนพฤศจิกายน 2559  โดยมีความจําเปนตองดําเนินการให

แลวเสร็จเพื่อใหสามารถดําเนินการกอสรางอาคารที่ทําการ

โครงการใหสามารถใชงานไดโดยเปนประโยชนของทางราชการ

P1200 700300106

27 10275543 งบลงทุน งานปรับปรุงอาคารโรงงาน 6 

ภายในกรมชลประทาน (ปาก

เกร็ด) จังหวัดนนทบุรี

1,172,117.73       เนื่องจากไดรับงบประมาณชวงปลายปงบประมาณ จึงดําเนินการ

จัดซื้อ-จัดจางวัสดุบางรายการไมทัน แตมีความจําเปนตอง

ดําเนินการตอเนื่องใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคการใชงานของ

อาคารโรงงาน 6 ซึ่งเปนอาคารที่ทํางานฝายผลิตกังหันน้ําชัย

พัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบไฟฟาแสง

สวางที่มีการใชงานมานาน เสื่อมสภาพ ไมปลอดภัยตอการใชงาน

 เปนสถานที่ผลิตกังหันน้ําชัยพัฒนา ใหเปนแหลงผลิตที่ทันตอการ

ใชงานและมีอาคารที่ปลอดภัย สนับสนุนงานมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อ

แกไขปญหาน้ําเนาเสียในพื้นที่ตาง ๆ อีกทั้งเปนแหลงเรียนรูของ

ประชาชนที่นาสนใจนําไปใชงาน

P1200 700300104
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

28 10275584 งบลงทุน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระ

ตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

กรุงเทพมหานคร

669,000.00         เปนงบประมาณที่เกี่ยวของกับภารกิจ ตามนโยบายที่สําคัญ

ภายในเขตพระราชฐาน บริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน 

เพื่อดําเนินการกอสรางบังคับน้ําพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําให

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคและ

ความตองการของพื้นที่ เปนสถานที่ทดลองและวิจัยทางการ

เกษตร ซึ่งตองมีระบบควบคุมน้ําภายในพื้นที่ใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ เปนสถานที่ใหความรูทางการวิจัยทางการ

เกษตร ปศุสัตวและถายทอดใหประชาชนไดนําไปใชประโยชน

ตอไป

P1200 700300104

29 10275599 งบลงทุน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลอง

บางนางจีน จ.ปทุมธานี

306,005.25         เปนงบประมาณที่เกี่ยวของกับภารกิจ ตามนโยบายที่สําคัญ

ภายในเขตพระราชฐาน พระตําหนักจักรีบงกช จงปทุมธานีเพื่อ

ปรับปรุงอาคารรับรองใหมีคุณภาพ พรอมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคและความตองการของพื้นที่  ทั้ง

เปนสถานที่และอาคารรับรองสนับสนุนการทดลองและวิจัย

ทางการเกษตรไดตลอดทั้งป กอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา

และเปนพื้นที่ปลอดภัยจากปญหาน้ําทวม  และเปนสถานที่ให

ความรูโดยนําผลการวิจัยและทดลองไปแนะนํา สงเสริมและ

สนับสนุนใหเกษตรกรนํามาประยุกตใชกับพื้นที่การเกษตรแบบ

ส ส

P1200 700300104

30 10275617 งบลงทุน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลอง

ยายยุย จังหวัดปทุมธานี

142,539.35         เปนงบประมาณที่เกี่ยวของกับภารกิจ ตามนโยบายที่สําคัญ

ภายในเขตพระราชฐาน เพื่อปรับปรุงอาคารรับรองใหมีคุณภาพ 

พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคและความ

ตองการของพื้นที่ ซึ่งเปนสถานที่และอาคารรับรองสนับสนุนการ

ทดลองและวิจัยทางการเกษตร ไดตลอดทั้งป กอใหเกิด

ประโยชนดานการศึกษาและเปนพื้นที่ปลอดภัยจากปญหาน้ําทวม

 อีกทั้งเปนสถานที่ใหความรู โดยนําผลการวิจัยและทดลองไป

แนะนําสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรนํามาประยุกตใชกับ

พื้นที่การเกษตรแบบผสมผสาน

P1200 700300104
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

31 10276223 งบลงทุน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ

ดานทิศเหนือภายในกรม

ชลประทานปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

660,648.62         เปนงบประมาณที่กี่ยวของกับเขตพระราชฐาน ซึ่งมีกิจกรรมที่

จะตองดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนา

พื้นที่โครงการที่พักอาศัยขาราชบริพาร โครงการผักปลอดสารพิษ

 จึงขอกันเงินจํานวนดังกลาวเพื่อดําเนินการเพื่อตีเครื่องหมาย

จราจรบนผิวทาง พรอมตีเสนชะลอความเร็ว เนื่องจากเปน

สถานที่พักอาศัยของขาราชบริพาร มีการใชรถ ใชถนนเพื่อใหถูก

กฎจราจรและปลอดภัยเพื่อใหขาราชบริพารที่มีจํานวนมากกวา 

3,500 คน ไดใชเสนทางที่ปลอดภัย

P1200 700300104

32 10286048 งบลงทุน งานปรับปรุงระบบระบายน้ําดาน

ทิศใตสวนโรงงานและโครงการที่

พักอาศัย (ติวานนท) จังหวัด

นนทบุรี

3,358,445.55       เนื่องจากไดรับงบประมาณชวงปลายปงบประมาณ ซึ่งเปนงานที่

เกี่ยวพันกับการปรับปรุงระบบระบายน้ําบริเวณสวนโรงงาน มี

ปญหาน้ําทวมขังซ้ําซากเปนประจําทุกป เนื่องจากมีขนาดเล็ก

และอุดตัน อีกทั้งไมสามารถระบายน้ําลงสูอูเรือยนตหลวงได

ดังเดิม จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินจํานวนดังกลาวไว เพื่อให

สถานที่ราชการไมมีน้ําทวมขัง ซึ่งเปนสถานที่เก็บวัสดุ ครุภัณฑ 

รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ไมใหเกิดความเสียหาย เพื่อให

การสัญจรของขาราชการและประชาชนในละแวกนั้นน้ําไมทวมขัง

 ทําใหการพัฒนาพื้นที่และสถานที่ทํางานมีพื้นที่ใชงานไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพ

P1200 700300104
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

33 10286155 งบลงทุน ด.งานสถานีสูบน้ําริมคลองบาง

ตลาด ดานทิศเหนือกรม

ชลประทานปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

บางตลาด

3,256,000.00       งานดําเนินการเองสําหรับเปนคาจางเหมาติดตั้งระบบสูบน้ําดวย

ไฟฟาพรอมอุปกรณ ซึ่งอยูระหวาง e-biding และเปนคาขยาย

เขตไฟฟาใหกับงานกอสรางสถานีสูบน้ํา เพื่อใชงานไดตาม

วัตถุประสงค เปนสถานที่ราชการ ศูนยการแพทย ที่พักขาราช

บริพารและเปนสถานที่เก็บเรือยนตหลวง ที่พักของขาราชบริพาร

ในพื้นที่กรมชลประทาน ไมใหเกิดน้ําทวมขังซ้ําซากเปนประจํา

ทุกป และจะไมตองเสียงบประมาณในการซอมแซมพื้นที่และ

อาคารอื่น ๆ ที่ถูกน้ําทวมขังเสียหาย มีพื้นที่ใชประโยชนมากกวา

 1,000 ไร หนวยราชการและประชาชนไดรับประโยชนมากกวา

 20,000 ราย

P1200 700300104

34 10256085 งบลงทุน ทํานบบังคับน้ําปลายคลอง1 842,348.73         ทํานบบังคับน้ําปลายคลอง 1 จ.ปทุมธานีเปนอาคารบังคับน้ําที่

สําคัญที่ใชบริหารจัดการน้ําจากการรับน้ําจากคลองระพีพัฒน

แยกตกระบายตามแนวเหนือใต ลงสูคลองรังสิต ยังขาดบาน

บังคับน้ํา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตองไดรับงบประมาณ 

ดําเนินการใหอาคารชลประทานสามารถใชไดเต็มประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานทํานบบังคับน้ําปลายคลอง 1 จ.ปทุมฑธานี มี

ความจําเปนตองติดตั้งบานบังคับน้ําใหสามารถใชอาคาร

ชลประทานในการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันปญหาน้ําทวม

พื้นที่ ซึ่งประกอบดวยบานเรือนราษฏร สถานที่ราชการที่สําคัญ 

สถานประกอบการของเอกชน อําเภอคลองหลวง อําเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ สามารถปองกันความ

เสียหายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของภาค

ประชาชนและภาคราชการ

P1300 700300107
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

35 10274990 งบลงทุน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลอง

ยายยุย จ.ปทุมธานี

3,812,813.11       เปนภารกิจการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ

เขตพระราชฐาน โดยการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุยซึ่ง

จรดแมน้ําเจาพระยาทางฝงขวา ซึ่งบริเวณดังกลาวครอบคลุม

เขตพระราชฐานพระตําหนักสวนปทุมเมื่อดําเนินการแลวจะได

ประโยชนสวนราชการในโครงสรางพื้นฐานที่ใชสําหรับการ

ทดลองและวิจัยทางการเกษตร ประกอบดวยการปรับปรุงพื้นที่

สวนปา สวนไมผล แปลงทดลองสงเสริมการปลูกพืชชีวภาพ

การเกษตรทฤษฏีใหม การปลูกพืชปลอดสารพิษ แหลงเก็บน้ํา

ตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่และอาคารรับรองโดยทั่วไปใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคและความ

ตองการของพื้นที่สอดคลองกับบทบาท และภารกิจของกรม

ชลประทานใหเกิดประโยชนตอพื้นที่โดยทั่วไปในเขตตําบล

บางขะแยง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สวนประชาชนทั่วไป

ไดรับประโยชนจากการทดลองดานการวิจัยทางการเกษตร จะ

เปนองคความรูที่จะถายทอดใหกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

นําไปใชเพื่อความเปนอยูที่ดีตอไป รวมทั้งเปนขวัญและกําลังใจ

ใหกับประชาชนในพื้นที่

P1300 700300107
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

36 10275004 งบลงทุน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลอง

บางนางจีน จ.ปทุมธานี

7,266,591.30       เปนเงินงบประมาณที่ไดรับเพิ่มเติมตามกิจกรรมที่ตองดําเนินการ

และมีความจําเปนตองกันเงินเนื่องจากไดรับการจัดสรร

งบประมาณชวงปลายปงบประมาณและไดปรับรายละเอียด

กิจกรรมความชัดเจนในชวงปลายป เปนภารกิจการดําเนินงาน

ตามนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของกับเขตพระราชฐาน โดยการ

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจีน ซึ่งบริเวณดังกลาว

ครอบคลุมเขตพระราชฐานโดยมีกิจกรรมการดําเนินการ

ตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่และอาคารรับรองโดยทั่วไปใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคและความ

ตองการของพื้นที่ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จสวนราชการไดมี

สถานที่และอาคารรับรอง ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานรองรับ

ภารกิจที่สําคัญซึ่งเปนสถานที่ทดลองและวิจัยทางการเกษตร 

และการพัฒนาทางการแพทยกอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา 

และเปนพื้นที่ปลอดภัยจากปญหาน้ําทวมไดตลอดทั่งป ประชาขน

โดยทั่วไปไดรัรบประโยชนเปนสถานที่ใหความรู โดยนํา

ผลการวิจัยและทดลองไปแนะนําสงเสริม และสนับสนุนให

เกษตรกรนํามาประยุกตใชกับพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสาน 

รวมทั้งขอรับบริการดานการแพทย และการรักษาสัตว

P1300 700300107
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

37 10287439 งบลงทุน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลอง

ยายยุย จ.ปทุมธานี

2,127,709.37       เปนภารกิจการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ

เขตพระราชฐาน โดยการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุย ซึ่ง

จรดแมน้ําเจาพระยาทางฝงขวา ซึ่งบริเวณดังกลาวครอบคลุม

เขตพระราชฐานพระตําหนักสวนปทุม เมื่อดําเนินการแลวจะได

ประโยชนคือ สวนราชการมีโครงสรางพื้นฐานที่ใชสําหรับการ

ทดลองและวิจัยทางการเกษตร ประกอบดวยการปรับปรุงพื้นที่

สวนปา สวนไมผล แปลงทดลองสงเสริมการปลูกพืชชีวภาพ

การเกษตรทฤษฎีใหม การปลูกพืชปลอดสารพิษ แหลงเก็บน้ํา 

ตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่และอาคารรับรองโดยทั่วไปใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและความตองการ

ของพื้นที่ สอดคลองกับบทบาทและภารกิจของกรมชลประทาน

เกิดประโยชนตอพื้นที่โดยทั่วไปในเขตตําบลบางขะแยง

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประชาชนไดรับประโยชนจากการ

ทดลองดานการวิจัยทางการเกษตร จะเปนองคความรูที่จะ

ถายทอดใหกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป นําไปใชเพื่อความ

เปนอยูที่ดีตอไป รวมทั้งเปนขวัญและกําลังใจใหกับประชาชนใน

พื้นที่

P1300 700300107
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

38 10254585 งบลงทุน ซอมแซมคันคลองมะขามเฒา-อู

ทองกม.38+800-42+800 

(เปนชวง ๆ)  จังหวัดชัยนาท

1,000,000.00       เนื่องจากพื้นที่กอสรางอยูระหวางการสูบน้ําเพื่อชวยเหลือ

เกษตรกรในฤดูการทํานาปจึงไมสามารถดําเนินการได    ซึ่งเปน

คาวัสดุและคาจางชั่วคราว และพัสดุกําลังดําเนินการจัดซื้อจัดหา

ตอไป คันคลองชวง กม.38+800-42+800 อยูในความ

รับผิดชอบของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ ประกาศ

เปนทางน้ําตามมาตรา 8 มีประปาและโรงน้ําแข็งที่ขอใชน้ํา 

สภาพปจจุบันมีรอยรั่วซึมบริเวณฐานดานลางของคันคลองหาก

ไมไดรับการซอมแซมอาจมีผลกระทบตอการสงน้ํา ในทาง

ราชการตองสงน้ําใหกับเกษตรกร เพราะตองดูแลทั้งดานการ

บริหารจัดการน้ําและเพื่อสัญจรไปมาไดอีกทางหนึ่งดวย  เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพคันคลองใหมีความแข็งแรงคงทนยิ่งขึ้นในดาน

ความปลอดภัยของเกษตรกรที่ใชคันคลองในการสัญจรขนสง

พืชผลทางการเกษตรและอุปกรณทางการเกษตร และยังเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการสงน้ําใหกับเกษตรกรทั้ง 3 โครงการ ไดรับ

น้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรม

P1800 700300111



20

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

39 10254330 งบลงทุน ทํานบดินหัวงานและอาคาร

ประกอบ ค.อางเก็บน้ําคลองประ

แกด

27,844,382.41    ไดรับงบประมาณเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 ส.ค.59อยูระหวาง

ดําเนินการจัดหาพัสดุ ดําเนินการยังไมแลวเสร็จ โครงการอาง

เก็บน้ําคลองประแกด เปนงานดําเนินการเองตอเนื่อง เริ่มกอสราง

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ.2554 วางแผนงานกอสราง 4 ป 

(2554-2557) แตไดรับจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตาม

แผนการใชเงินงบประมาณ (Master Plan) ที่วางไว จึงขอขยาย

แผนงานอีก 4 ป กอสรางใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.

2561 และเพื่อเปนการเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน

ที่จะตองปดลําน้ําเดิมและเก็บกักน้ําใหไดในปงบประมาณ พ.ศ.

2560 จึงของบประมาณเพิ่มเติมในป 2559 จํานวน 

30,000,000 บาท แตเมื่อไดรับจัดสรรเงินลาชา ขบวนการ

จัดหาพัสดุจึงยังไมแลวเสร็จทั้งหมดได การขอกันเงินไวเบิก

เหลื่อมปเพื่อใหการดําเนินงานกอสรางเปนไปตามเปาหมาย และ

เกิดประโยชนกับราษฎรที่จะใชน้ําตอไป โครงการอางเก็บน้ํา

คลองประแกด มีขนาดความจุอางที่ระดับเก็บกัก 60.26 ลาน

ลูกบาศกเมตร มีพื้นที่รับประโยชน 46,000 ไร แผนงานเดิม

กอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ราษฎรเสียโอกาส

มานาน การเรงรัดงานกอสรางใหสามารถเก็บกักน้ําไดเร็วขึ้นใน

ปงบประมาณ 2560 จึงเกิดประโยชนแกเกษตรกรใหมีชีวิตดีขึ้น

 สวนงานกอสรางในปงบประมาณ 2561 เปนการเก็บงาน

รายละเอียดสวนประกอบใหแลวเสร็จ

P2000 700300634
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

40 10254345 งบลงทุน รางระบายน้ําขางคันกั้นน้ําฝาย

ทดน้ําคลองใหญ จ.ระยอง

3,667,793.85       ไดรับงบประมาณเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 5 ส.ค.59 อยูระหวาง

ดําเนินการจัดหาพัสดุ เปนงานแกไขปญหาน้ําทวมขังพื้นที่ของ

ราษฎรที่อยูนอกคันกั้นน้ําฝงขวาของฝายทดน้ําคลองใหญ สงน้ํา

ใหพื้นที่เพาะปลูก 20,000 ไรและไดพิจารณาหาแนวทางแกไข

ปญหาดังกลาว โดยออกแบบเปนรางระบายน้ําเพื่อชักน้ํานอกคัน

กั้นน้ําทั้งหมดมาลงดานทายฝาย จึงของบประมาณเพิ่มเติมในป 

2559 จํานวน 8,045,100 บาท มาดําเนินการ แตเมื่อไดรับ

จัดสรรเงินลาชา ขบวนการจัดหาพัสดุจึงยังไมแลวเสร็จทั้งหมดได

 เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางเปนไปตามเปาหมาย และเกิด

ประโยชนกับราษฎรที่ไดรับผลกระทบตอไป ในการกอสรางหัว

งานฝายทดน้ําคลองใหญ นอกคันกั้นน้ําฝงขวา ยังมีลําน้ําสาขา

เล็ก ๆ ไหลลงหนาฝายทดน้ําคลองใหญในสภาวะปกติเมื่อไมมีการ

เก็บกักน้ํา น้ํารองน้ํานี้จะระบายฝานทอลอดคันกั้นน้ําลงสูหนา

ฝาย แตเมื่ออัดน้ําหนาฝายใหสูงขึ้นเพื่อยกระดับน้ําใหไหลเขา

คลองสงน้ํา น้ําสวนนี้จะไหลยอนกลับสมทบกับน้ําจากรองน้ํา

นอกคันกั้นน้ําทําใหทวมสวนยางพาราของราษฎรไดรับความ

เสียหาย การหาแนวทางแกไข โดยออกแบบเปนรางระบายน้ํา 

เพื่อชักน้ํานอกคันกั้นน้ําทั้งหมดมาลงดานทายฝาย ซึ่งเปนการ

แกปญหาไดอยางถาวร ทําใหสามารถอัดน้ําหนาฝายไดตามปกติ 

เกิดการใชงานไดอยางสมบูรณตอไป

P2000 700300634
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

41 10254614 งบลงทุน ด.สถานีสูบน้ําคลองชลประทาน

พานทองเชื่อมตอทอผันน้ําฯ

41,933,523.04    เนื่องจากติดปญหาที่ดิน จึงตองยายจุดกอสราง และปรับแกแบบ

กอสราง ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสราง เพิ่มแหลงน้ํา

ตนทุนไปยังอางเก็บน้ําบางพระ จํานวน 50 ลาน ลบ.ม./ป เพื่อ

ลดปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตร อุปโภค-บริโภค

และอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกลเคียงในชวง

ฤดูแลง และเพื่อเปนการปองกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่

อําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคมและบริเวณใกลเคียงในชวงฤดู

น้ําหลาก ซึ่งพื้นที่ดังกลาวนี้มีพื้นที่สวนหนึ่งเปนเขตนิคม

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกที่สําคัญแหง

หนึ่งของประเทศ ทําใหราษฎรในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการทํา

การเกษตรและการจางแรงงานเปนผลดีตอเศรษฐกิจในเขต

จังหวัดชลบุรี สามารถสูบผันน้ําสงกลับเขาไปชวยพื้นที่จังหวัด

ฉะเชิงเทราเพื่อลดปญหาขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลงได

P2000 700300086

42 10257182 งบลงทุน ด.ประตูระบายน้ําบานศาลาอก

แตก จ.ระยอง

7,348,898.63       ไดรับงบประมาณเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2559 ปจจุบันอยูระหวาง

ดําเนินการกอสราง แตเนื่องจากสภาพปจจุบันเปนฤดูฝน ทําให

งานลาชา ตองใชทดน้ําในชวงฤดูฝนและเปนแหลงเก็บกักน้ําไวใช

ในกรณีฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง ยังชวยปองกันปญหาการรุกตัว

ของน้ําเค็มไหลเขาพื้นที่ดานใน  ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได

ประมาณ 800 ไร  และยังใชสําหรับการอุปโภค-บริโภคของ

ราษฎรในพื้นที่หมู 1 บานศาลาอกแตก ประมาณ 100 ครัวเรือน

 ปริมาณน้ําเพิ่มสําหรับใชประโยชนประมาณ 2,268,000 

ลูกบาศกเมตรตอป (จากการทํา ROS)

P2100 700300089
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

43 10257202 งบลงทุน ด.ประตูระบายน้ําบานพังราด จ.

ระยอง

308,553.30         ติดปญหาที่ดิน จึงตองยายจุดกอสรางปรับแกไขแบบกอสราง 

ประกอบกับพื้นที่งานจางขุดสระอยูในเขตฝงชายเลน จึงตองทํา

เรื่องขออนุญาติใชพื้นที่ในเขตปาชายเลนพังราด ปจจุบันอยู

ระหวางดําเนินการกอสราง ใชทดน้ําในชวงฤดูฝนและเปนแหลง

เก็บกักน้ําไวใชในกรณีฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง ชวยปองกัน

ปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มไหลเขาพื้นที่ดานใน และยังชวยเหลือ

พื้นที่เพาะปลูกไดประมาณ 150 ไร เพื่อใชสําหรับการอุปโภค-

บริโภคของราษฎรในพื้นที่หมู 5 บานพังราด ประมาณ 1,000 

ครัวเรือน ปริมาณน้ําเพิ่มสําหรับใชประโยชนประมาณ 529, 

930 ลูกบาศกเมตรตอป (จากการทํา ROS)

P2100 700300089

44 10258492 งบลงทุน ด.ประตูระบายน้ําทาฉิม

จ.ชลบุรี

415,042.27         คาจางชั่วคราวติดตั้งเครื่องกวานบานระบายประตูระบายน้ําทา

ฉิม จังหวัดชลบุรี ครบกําหนดอายุสัญญาจางทําเครื่องกวานบาน

ระบาย วันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยเมื่อดําเนินการติดตั่งเครื่อง

กวานบานระบายแลวเสร็จจะสามารถชวยปองกันการเกิดอุทกภัย

ในพื้นที่ สงน้ําใหพื้นที่เกษตรกรรมกวา 1,500 ไร และเพื่อการ

อุปโภคและบริโภคกวา 80 ครัวเรือนระยะเวลากอสราง 2 ป 

(พ.ศ.2559-2560 ผลการดําเนินงานถึงปจจุบัน 34.080%

P2100 700300015
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

45 10276425 งบลงทุน ด.โครงการประตูระบายน้ําแมน้ํา

ประแสร จังหวัดระยอง

876,688.06         คาจางชั่วคราวติดตั้งเครื่องกวานบานระบายประตูระบายน้ําหัว

งานและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื่น โครงการประตู

ระบายน้ําแมน้ําประแสร จังหวัดระยอง ครบกําหนดอายุสัญญา

จางทําเครื่องกวานบานระบาย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดย

เมื่อดําเนินการติดตั้งเครื่องกวานบานระบายแลวเสร็จจะสามารถ

ปองกันน้ําเค็มรุกล้ําเขาพื้นที่การเกษตร ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก

ไดประมาณ 5,000 ไร รวมทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค

จํานวนกวา 2,200 ครัวเรือน ระยะเวลากอสราง 4 ป (พ.ศ.

2557-2560) ผลการดําเนินงานถึงปจจุบัน 79.397%

P2100 700300015

46 10256646 งบลงทุน ด.งานกอสรางประตูระบายน้ํา

คลองโปงแรด

365,000.00         มีการแกไขแบบยายตําแหนงกอสราง ทําใหงานกอสรางไมเปน

ตามแผนที่วางไว จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินเหลื่อมป เพื่อ

เปนคาใชจายในการดําเนินงานใหงานเสร็จตามวัตถุประสงค จะ

สามารถบริหารจัดการน้ํา โดยการชวยระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก

และเก็บกักน้ําใหเกษตรกรในฤดูแลง สวนวัสดุหลักและเบ็ดเตล็ด

ไดทําขอผูกพันเปน PO ไวหมดแลว

P2200 700300525

47 10256655 งบลงทุน ด.งานกอสรางประตูระบายน้ํา

คลองพลับพลา

480,000.00         เนื่องจากไดรับผลกระทบจากฝนตกชุกอยางตอเนื่อง เกิดน้ําทวม

ขังพื้นที่กอสรางและมีความจําเปนตองใชพื้นที่กอสรางชวย

ระบายน้ําเพื่อลดผลกระทบตอราษฎร ทําใหงานคอนกรีต

โครงสรางไมเปนไปตามแผนที่วางไว จึงมีความจําเปนตองขอกัน

เงินเหลื่อมป เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานใหงานแลวเสร็จ

ตามวัตถุประสงค จะสามารถบริหารจัดการน้ํา โดยการชวย

ระบายน้ําในฤดูน้ําหลากและเก็บกักน้ําใหเกษตรกรในฤดูแลง 

สวนวัสดุหลักและเบ็ดเตล็ดไดทําขอผูกพันเปน PO ไวหมดแลว

P2200 700300525
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

48 10256715 งบลงทุน ด.งานระบบสงน้ําและอาคาร

ประกอบ บานเขายายพริ้ง

1,450,000.00       เนื่องจากกรมฯไดอนุมัติในหลักการเพิ่มพื้นที่ชลประทานจํานวน 

1,500 ไร เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559 ในการดําเนินงานตองสราง

แนวทอเพิ่มเติมจึงมีความจําเปนตองขอกันเงินเหลื่อมป เพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินงานใหงานแลวเสร็จตามวัตถุประสงค 

และจะสามารถสงน้ําใหเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นอีก 1,500 ไร สวน

วัสดุหลักและเบ็ดเตล็ดไดทําขอผูกพันเปน PO ไวหมดแลว

P2200 700300525

49 10271659 งบลงทุน ด.ซอมแซมเครื่องกวานบาน

ระบายปตร.คลองอาง จันทบุรี

77,714.00            ด. เนื่องจากอยูในชวงฤดูฝน จังหวัดจันทบุรีมีปริมาณฝนตกมาก 

จึงยังไมสามารถทําการซอมแซมเครื่องกวานบานระบายได โดย

คาดวาจะดําเนินการภายในเดือน พ.ย. 2559

P2200 700300090
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

50 10255075 งบลงทุน ด.ปตร.ปากคลอง15

(สายลาง)โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษารังสิตใต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

1,974,490.00       อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายละเอียดงานระบบเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเนื่องจากมีความซับซอนของ

การจัดทําเงื่อนไขเฉพาะของงานโทรมาตร โครงการจึงตองใช

ระยะเวลาในการดําเนินการ งานกอสรางประตูระบายน้ําปาก

คลอง 15 (สายลาง)จ.ฉะเชิงเทรา เปนอาคารบังคับน้ําที่สําคัญที่

ใชบริหารจัดการน้ําจากการรับน้ําจากคลองหกวาสายลางตาม

แนวเหนือใต ลงสูคลองบางขนาก มีความจําเปนตองติดตั้งระบบ

โทรมาตร ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการรับขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการน้ํา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตองไดรับงบประมาณ

ดําเนินการติดตั้งระบบโทรมาตร และการดําเนินงานมีความ

จําเปนตองติดตั้งระบบโทรมาตร ใหสามารถบริหารจัดการน้ํา 

ติดตามประเมินสถานการณ เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมพื้นที่ ซึ่ง

ประกอบดวยพื้นที่การเกษตรและบานเรือนราษฏรอําเภอบางน้ํา

เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อดําเนินการแลวเสร็จสามารถ

ปองกันความเสียหาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

P2400 700300092

51 10273736 งบลงทุน ด.กอสรางประตูระบายน้ําและ

สถานีสูบน้ําปลายคลองทาแห จ.

ปราจีนบุรี

8,497,151.35       งานดําเนินการเอง อยูระหวางดําเนินการเปนคาจางชั่วคราว คา

น้ํามัน และคาวัสดุอุปกรณ เนื่องจากติดปญหาอุปสรรคเรื่องการ

ระบายน้ําออกจากทุงทาแห ซึ่งเปนพื้นที่ในการกอสรางประตู

ระบายน้ําตัวสุดทายของทุงทาแหและกอสรางตัวอาคารบนคัน

กั้นน้ํา ทําใหตองเริ่มกอสรางลาชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2559

ขณะนี้ดําเนินการแลวเสร็จ 70% คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในเดือนกุมภาพันธ 2560

P2500 700300093
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

52 10253802 งบลงทุน ปตร.ปากคลอง 14

(สายกลาง) โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษารังสิตใต จังหวัด

นครนายก

1,974,490.00       เนื่องจากงานกอสรางประตูระบายน้ําปากคลอง 14 (สายกลาง) 

จ.นครนายก เปนอาคารบังคับน้ําที่สําคัญที่ใชบริหารจัดการน้ํา

จากการรับน้ําจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตามแนวเหนือใต ลงสู

คลองหกวา มีความจําเปนตองติดตั้งระบบโทรมาตร ซึ่งเปนหัวใจ

สําคัญในการรับขอมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ํา จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งตองไดรับงบประมาณ ดําเนินการติดตั้งระบบโทรมาตร 

การดําเนินงานมีความจําเปนตองติดตั้งระบบโทรมาตรให

สามารถบริหารจัดการน้ํา ติดตามประเมินสถานการณเพื่อ

ปองกันปญหาน้ําทวมพื้นที่ ซึ่งประกอบดวยพื้นที่การเกษตรและ

บานเรือนราษฏรอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เมื่อ

ดําเนินการแลวเสร็จ สามารถปองกันความเสียหาย มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

P2600 700300094

53 10254199 งบลงทุน อางเก็บน้ําวัดเขาคอก 8,295,971.59       เนื่องจากพื้นที่กอสรางอยูในเขตโรงเรียนนายรอย จปร. 

จําเปนตองขออนุญาติใชพื้นที่ในการกอสราง โดยไดรับอนุญาติให

เขาดําเนินการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ปจจุบันอยู

ระหวางดําเนินการกอสราง เพื่อพัฒนาใหสามารถเก็บกักน้ําเพื่อ

ใชในการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฏรในพื้นที่ และ

ชวยบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรที่ประสบปญหาการขาด

แคลนน้ําในฤดูแลง ยังเปนการชะลอการไหลของน้ํา ซึ่งสามารถ

บรรเทาการเกิดอุทกภัยไดและสามารถชวยเพิ่มเติมปริมาณน้ําใต

ดินอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําจืดอีกดวย

P2600 700300094

54 10254303 งบลงทุน งานแกมลิงในพื้นที่โรงเรียนทหาร

การสัตว

1,393,642.45       งานดําเนินการเองเปนคาจางชั่วคราวเนื่องจากงานขุดสระเก็บน้ํา

เพื่อทําแกมลิงยังคงไมสามารถดําเนินการเองอันดวยสภาพพื้นที่ที่

ใชปฏิบัติงานเปนดินเลนและอยูในชวงฤดูฝน  ทําใหไมสามารถ

กอสรางตัวอาคารชลประทานได  คาดวาจะดําเนินการไดเดือน

พฤศจิกายน 2559 และจะแลวเสร็จเดือนมีนาคม 2560

P2600 700300094
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

55 10250714 งบลงทุน ด.ปรับปรุงสถานีสูบน้ําพรอม

ระบบสงน้ํา โครงการอนุรักษพันธุ

กรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

5,878,396.00       ไดมีคณะผูดําเนินการโครงการพระราชดําริ ซึ่งไดลงตรวจพื้นที่

เห็นวา ควรทําการปรับปรุงระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและ

สถานีสูบน้ําใหม  เพื่อใหเกิดผลประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด

 โดยใหทําการออกแบบแนวการการสูบน้ําใหสถานีสูบน้ําและ

ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขึ้นใหม ทั้งนี้งบประมาณยังคงไม

เพิ่มเติม ซึ่งทําใหโครงการตองดําเนินการแกไขแบบและเอกสาร

ประกวดราคา(SPEC) ขึ้นใหมทั้งหมด  ผลงานเสร็จแลว 40% 

สถานีพรอมระบบสงน้ํานี้สามารถสนับสนุนการใชน้ําในชวงฤดูน้ํา

แลงตลอดระยะเวลา 6-7 เดือน ซึ่งมีประโยชนใหกับศูนย

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ทั้งนี้ จะนํามาซึ่งประโยชนกับทาง

ราชการและประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงไดใชประโยชนจาก

ปริมาณน้ําที่สูบของการปรับปรุงโครงการสถานีสูบน้ําอีกทางหนึ่ง

ดวย

P3000 700300079

56 10277936 งบลงทุน ด.ประตูระบายน้ําปลายคลองระ

พีพัฒน(ปตร.พระธรรมราชา)ฯ

6,796,522.78       เนื่องจากการจัดหาเสาเข็มไมมีผูเสนอราคาที่ผานคุณสมบัติ  จึง

ตองประกาศจัดหาใหมเปนเหตุทําใหงานกอสรางลาชาไมเปนไป

ตามแผนงานที่วางไว  เพื่อชวยในการระบายน้ําทางพื้นที่ฝง

ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา  เพื่อปองกันน้ําทวมในจังหวัด

ปทุมธานี และในกรุงเทพฯ

P3200 700300633
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

57 10250886 งบลงทุน สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบ

สงน้ําต.ผักไหมจ.ศก149

35,000,000.00    ติดปญหาดานวิศวกรรมไดแก การสํารวจและออกแบบทําใหการ

จัดหาลาชา  ขณะนี้อยูระหวางการจัดหาโดยประกาศเผยแพร 

วันที่ 28 กย ขายเอกสาร 28กย-5ตค.59 เสนอราคา 17 ตค.

59 

ซึ่งจะสามารถลงนามในสัญญาไดประมาณปลายเดือน ตค.59 

จัดทําขึ้นเพื่อชวยเหลือพื้นที่ทําการเกษตรแปลงใหญ ต.ผักไหม 

ประมาณ 3,000 ไร และใชในการอุปโภคบริโภคของราษฎรใน

พื้นที่ จํานวน 550 ครัวเรือน ประมาณ 2,500 คน

P3300 700300083

58 10250892 งบลงทุน ด.แกมลิงรองแวด จ.ศรีสะเกษ 9,600,000.00       ติดปญหาดานวิศวกรรมไดแก การสํารวจและออกแบบทําใหการ

จัดหาลาชา ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

โดยวิธีประกวดราคา E-bidding

คาดวาจะแลวเสร็จ ธค.59 พื้นที่แกมลิง 50 ไร ความจุในการกัก

เก็บ 470,000 ลบ.ม. เพื่อใชสําหรับกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร

ของเกษตรกรในพื้นที่ ประมาณ 800 ไร และใชในการอุปโภค

บริโภค 120 ครัวเรือน

P3300 700300083

59 10254319 งบลงทุน ระบบสงน้ําและอาคารประกอบฯ 

ลุมน้ําลํากวาง-กุดกุง

214,896.60         อยูระหวางดําเนินการ ผลการปฏิบัติงาน 70%เนื่องจากชาวบาน

ไมยินยอมใหดําเนินการในเดือน มีค-กย.59  แตใหดําเนินการใน

เดือน ธค.59-มีค.60 คาดวาจะแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2559 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะสามารถสงน้ําใหเกษตรกรในพื้นที่ทํา

เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว

P3500 700300073
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

60 10255393 งบลงทุน ระบบกระจายน้ําบานโคกเพชร 

ตําบลโคกเพชรพัฒนา

467,071.13         บริเวณพื้นที่กอสรางไมสามารถเขาดําเนินการไดเนื่องจากบริเวณ

โดยรอบ เกษตรกรไดเพาะปลูกขาวและพืชผลทางการเกษตร 

ตองรอเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตกอน จึงจะสามารถเขา

ดําเนินการไดประมาณปลายเดือน พย.59 และดําเนินการแลว

เสร็จปลายเดือน ธค.59 เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถ

สนับสนุนการสงน้ําใหแกประชาชนในพื้นที่ไดใชอุปโภคบริโภค

ในชวงฤดูแลง

P3600 700300063

61 10290521 งบลงทุน ด.ซอมแซมหองพักรับรองวิทยากร

ของอาคาร Newmasipสชป6

110,245.10         ไดรับเงินงบประมาณปลายปวันที่ 16 สค.59 เปนงานดําเนินการ

เองทั้งหมด แผนปฏิบัติการในเดือน กย-ตค.59 ปจจุบันมีการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุแลวบางสวนและมีการจางแรงงาน

เปนคาจางชั่วคราวในเดือน กย.59 แลว

และมีความจําเปนตองกันเงินสําหรับคาวัสดุที่เหลือและคาจาง

ชั่วคราวในเดือน ตค.59 เพื่อใหการดําเนินการสําเร็จตาม

แผนปฏิบัติงานตอไป ประโยชนเพื่อรองรับวิทยากรซึ่งมาบรรยาย

การฝกอบรมปละประมาณ 50 คน

P4000 700300062

62 10290526 งบลงทุน ด.ซอมแซมหองเก็บแบบและผล

สํารวจ

213,932.60         ไดรับเงินงบประมาณปลายปวันที่ 16 สค.59  เปนงาน

ดําเนินการเองทั้งหมด แผนปฏิบัติการในเดือน กย-ตค.59 

ปจจุบันมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุแลวบางสวนและมีการ

จางแรงงานเปนคาจางชั่วคราวในเดือน กย.59 แลว

และมีความจําเปนตองกันเงินสําหรับคาวัสดุที่เหลือและคาจาง

ชั่วคราวในเดือน ตค.59 เพื่อใหการดําเนินการสําเร็จตาม

แผนปฏิบัติงานตอไป  ประโยชนใชในการเปนหองเก็บแบบ

สํารวจและแบบกอสราง ประมาณ 1,000 ฉบับ

P4000 700300062



31

จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

63 10290350 งบลงทุน ด.อาคารลานจอดรถและ

เครื่องจักรกลหนัก สชป.6

5,282,773.36 ไดรับงบประมาณเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เปนงาน

ดําเนินการเอง ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการและตองเรง

ดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมในการรับเสด็จฯ เปนงาน

ดําเนินการเองทั้งโครงการ

เปนคาขยายเขตประปา 96,100 บาท คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

733,200 บาท  คาอะไหล 550,000 บาท เบ็ดเตล็ด 

1,027,094 บาท เครื่องเขียน 416,562 บาท คาแรง 

2,459,817.36 บาทเพื่อใชเปนสถานที่จอดรถและ

เครื่องจักรกลหนักใหม  แทนที่เดิม (ที่เดิมไดกอสรางเปนอาคาร

รับรองขาราชการบริพาร เพราะอยูใกลเรือนประทับแรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา)

P4000 700300062

64 10290529 งบลงทุน ด.ซอมแซมหองเก็บเครื่องนอน

และหองซักรีดอาคารที่พั

227,436.81         ไดรับเงินงบประมาณปลายป วันที่ 16 สค.59เปนงานดําเนินการ

เองทั้งหมด แผนปฏิบัติการในเดือน กย-ตค.59 ปจจุบันมีการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุแลวบางสวนและมีการจางแรงงาน

เปนคาจางชั่วคราวในเดือน กย.59 จึงมีความจําเปนตองกันเงิน

สําหรับคาวัสดุที่เหลือและคาจางชั่วคราวในเดือน ตค.59 เพื่อให

การดําเนินการสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานตอไป  เพื่อใชเปน

สถานที่เก็บอุปกรณเครื่องนอน จํานวน 81 ชุด และเปนหองซัก

รีดเพื่อรองรับเจาหนาที่ผูติดตามรับเสด็จฯ ประมาณ 150 คน

P4000 700300062
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

65 10290532 งบลงทุน ด.ซอมแซมหองน้ําดานหลังรานคา

สวัสดิการ สชป.6

135,573.53         ไดรับเงินงบประมาณปลายป เปนงานดําเนินการเองทั้งหมด 

แผนปฏิบัติการในเดือน กย-ตค.59 ปจจุบันมีการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางวัสดุแลวบางสวนและมีการจางแรงงานเปนคาจาง

ชั่วคราวในเดือน กย.59 และมีความจําเปนตองกันเงินสําหรับคา

วัสดุที่เหลือและคาจางชั่วคราวในเดือน ตค.59 เพื่อใหการ

ดําเนินการสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานตอไปเพื่อใหเจาหนาที่ของ

หนวยงานประมาณ 200 คน ใชหองน้ําที่ดี ถูกสุขลักษณะ  

เพราะหองน้ําเดิมไมเพียงพอ, ชํารุด และไมถูกสุขลักษณะ

P4000 700300062

66 10290534 งบลงทุน ด.ซอมแซมโรงจอดรถจักยานยนต

สวนเครื่องจักรกล สชป.6

94,879.14            ไดรับเงินงบประมาณปลายป เปนงานดําเนินการเองทั้งหมด 

แผนปฏิบัติการในเดือน กย-ตค.59 ปจจุบันมีการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางวัสดุแลวบางสวนและมีการจางแรงงานเปนคาจาง

ชั่วคราวในเดือน กย.59 และมีความจําเปนตองกันเงินสําหรับคา

วัสดุที่เหลือและคาจางชั่วคราวในเดือน ตค.59 เพื่อใหการ

ดําเนินการสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานตอไป  เพื่อใชเปนที่สําหรับ

จอดรถยนตของทางราชการ ประมาณ 48 คัน

P4000 700300062

67 10290539 งบลงทุน ด.ซอมแซมรั้วและปายสํานักงาน

บริเวณประตูดานหลังสชป

22,749.48            ไดรับเงินงบประมาณปลายป เปนงานดําเนินการเองทั้งหมด 

แผนปฏิบัติการในเดือน กย-ตค.59 ปจจุบันมีการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางวัสดุแลวบางสวนและมีการจางแรงงานเปนคาจาง

ชั่วคราวในเดือน กย.59 และมีความจําเปนตองกันเงินสําหรับคา

วัสดุที่เหลือและคาจางชั่วคราวในเดือน ตค.59 เพื่อใหการ

ดําเนินการสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานตอไปซอมแซมรั้วเพื่อ

ปองกันขโมย ปองกันเครื่องจักรกลรถบรรทุกตางๆ จํานวน 100

 คัน หาย  และปายสํานักงานติดไวเพื่อใหผูมาติดตอราชการได

ทราบ

P4000 700300062
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

68 10290540 งบลงทุน ด.ซอมแซมโรงอาหารสวัสดิการ

สํานักงานชลประทานที6่

358,582.36         ไดรับเงินงบประมาณปลายป เปนงานดําเนินการเองทั้งหมด 

แผนปฏิบัติการในเดือน กย-ตค.59 ปจจุบันมีการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางวัสดุแลวบางสวนและมีการจางแรงงานเปนคาจาง

ชั่วคราวในเดือน กย.59 และมีความจําเปนตองกันเงินสําหรับคา

วัสดุที่เหลือและคาจางชั่วคราวในเดือน ตค.59 เพื่อใหการ

ดําเนินการสําเร็จตามแผนปฏิบัติงาน  โรงอาหารเพื่อใหผูมา

ติดตอราชการและเจาหนาที่ประมาณ 200 คน ใชเปนสถานที่

ในการรับประทานอาหาร

P4000 700300062

69 10290543 งบลงทุน ด.ซอมแซมอาคารที่พักสําหรับ

เจาหนาที่ถวายความปลอดภ

554,765.90         ไดรับเงินงบประมาณปลายป เปนงานดําเนินการเองทั้งหมด 

แผนปฏิบัติการในเดือน กย-ตค.59 ปจจุบันมีการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางวัสดุแลวบางสวนและมีการจางแรงงานเปนคาจาง

ชั่วคราวในเดือน กย.59 และมีความจําเปนตองกันเงินสําหรับคา

วัสดุที่เหลือและคาจางชั่วคราวในเดือน ตค.59 เพื่อใหการ

ดําเนินการสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานตอไป  เพื่อใชเปนที่พักของ

เจาหนาที่ทหารและตํารวจจํานวน 30  นาย ที่เขาเวรปฏิบัติ

หนาที่ในชวงเวลารับเสด็จฯ

P4000 700300062
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

70 10290545 งบลงทุน ด.ซอมแซมโรงเก็บพัสดุและ

อุปกรณจัดนิทรรศการสวนบริหาร

จัดการน้ําฯ

588,740.56         ไดรับเงินงบประมาณปลายป เปนงานดําเนินการเองทั้งหมด 

แผนปฏิบัติการในเดือน กย-ตค.59 ปจจุบันมีการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางวัสดุแลวบางสวนและมีการจางแรงงานเปนคาจาง

ชั่วคราวในเดือน กย.59 จึงมีความจําเปนตองกันเงินสําหรับคา

วัสดุที่เหลือและคาจางชั่วคราวในเดือน ตค.59 เพื่อใหการ

ดําเนินการสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานตอไป ใชสําหรับเปนโรงเก็บ

พัสดุในการจัดนิทรรศการและแบบจําลองตาง ๆ ที่ใชในการจัด

นิทรรศการใหประชาชนรับชมตามโอกาสตาง ๆ ตามที่ไดรับ

หมอบหมายและจากหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ

P4000 700300062

71 10256898 งบลงทุน ด.กอสรางอาคารโรงเก็บพัสดุ

ขนาดกลาง สชป.5

98,282.60            งานดําเนินการเอง  อยูระหวางการกอสราง  

ผลงานแลวเสร็จ 92%  คาดวาจะแลวเสร็จเดือนธันวาคม 

2559 ไดจัดหาวัสดุกอสรางครบทุกรายการแลวยังคงเหลือ

คาแรงเดือนสุดทายที่จะตองเบิกใหกับลูกจาง  หากงาน

ดําเนินการแลวเสร็จจะใชเปนที่เก็บพัสดุและอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชของสํานักงาน

P4100 700300054

72 10261809 งบลงทุน ด.งานกําจัดวัชพืชอางเก็บน้ําหวย

หลวง

240,251.00         เนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินงานมีนอย

ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทัน  จึงขอกันเงินในสวนของคาแรง

  ผลงานปจจุบัน 90%

คาดวาจะแลวเสร็จ 30 พย.2559 เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในอาง

เก็บน้ําหวยหลวงจึงมีความจําเปนตองเก็บวัชพืชไมใหมีปริมาณ

มากเกินไป  เพราะจะเกิดผลกระทบกับสัตวน้ําและคุณภาพน้ําใน

การนําไปผลิตน้ําประปาเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคในเขต

จังหวัดอุดรธานี

P4100 700300056
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

73 10262187 งบลงทุน คาปรับปรุงอาคารสําหรับเจาหนา

ที่ตามเสด็จฯ

106,500.00         เนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินงานมีนอย ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดทัน  จึงขอกันเงินในสวนของคาแรง  ผลงานปจจุบัน

 32% คาดวาจะแลวเสร็จ 30 พย.2559 เพื่อใชสําหรับรับรอง

เจาหนาที่ที่ตามเสด็จฯ เขาพักอาคาร, ใชเปนหองประชุมอบรม

สัมมนา สมาชิกเกษตรกรผูใชน้ําของโครงการ และสวนราชการ

อื่นในเขตพื้นที่

P4100 700300056

74 10264264 งบลงทุน คากอสรางทางเชื่อมอาคารติดตาม

เสด็จฯ 3 ชั้น

100,000.00         เนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินงานมีนอยทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดทัน  จึงขอกันเงินในสวนของคาแรง  ผลงานปจจุบัน

 45% คาดวาจะแลวเสร็จ 30 พย.2559 เพื่อใหผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถเดินทางจากหองประชุมไปยังสถานที่จัดเลี้ยงได

สะดวกโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูฝน

P4100 700300056

75 10274733 งบลงทุน ปรับปรุงบานพักขาราชการ ระดับ

 5-6

25,073.00            เปนคางานงวดสุดทายในชวงเดือนตุลาคม 59 จึงจําเปนตองกัน

เงินไวจายในชวงสิ้นสุดสัญญา จะแลวเสร็จเดือนตุลาคม 2559 

สําหรับเปนที่พักอาศัยเนื่องจากขาดแคลนที่พักอาศัยสําหรับ

ขาราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน

P4100 700300056

76 10275755 งบลงทุน ด.คาปรับปรุงระบบสงน้ําอางฯ

หวยตาดขา

2,546,365.00       งานดําเนินการเอง  มีการแกไขเปลี่ยนแปลงแนวทอสงน้ํา  ทําให

แนวทออยูในพื้นที่ปาสงวนอยูในระหวางการขออนุญาตใชพื้นที่

คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน กพ.60เปนโครงการอัน

เนื่องจากมาพระราชดําริกอสรางแลวเสร็จเมื่อป 2553 แตไมมี

ระบบสงน้ํา จึงตองดําเนินการสรางระบบสงน้ําเมื่อดําเนินการ

แลวเสร็จสามารถสงน้ําและเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 800 ไร 

แกเกษตรกร

P4100 700300056
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

77 10290694 งบลงทุน โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล

ดานระบบชลประทาน

24,000.00            อยูระหวางการดําเนินการอยู  โดยคาดวาจะแลวเสร็จและ

เบิกจายภายในวันที่ 31 ตค.2559 เพื่อเปนจัดทําฐานขอมูลใน

การดําเนินการซอมแซมและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

สงน้ําของโครงการฯ

P4100 700300056

78 10291333 งบลงทุน ด.เพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ํา 

โครงการสงน้ําฯ ลําปาว

45,593.15            เปนคาจางชั่วคราวซึ่งอยูระหวางการปฏิบัติงาน  เนื่องจากเดือน

กันยายน 2559  มีฝนตกอยางหนักทําใหไมสามารถปฏิบัติงาน

ไดตามแผนที่วางไว เพื่อซอมแซมคลองเดิมที่ชํารุดเสียหายตาม

อายุการใชงาน  อีกทั้งปรับปรุงคลองสงน้ําลําปาว ใหสามารถสง

น้ําไดเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งเขื่อนดินมีสัตวเลี้ยงเขาไปเหยียบ

ยํากอความเสียหายตอตัวเขื่อน

P4600 700300068

79 10291344 งบลงทุน ด.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบานพัก

รับรอง ศูนยศึกษาลําปาว

3,825.75              เปนคาจางชั่วคราวซึ่งอยูระหวางการปฏิบัติงาน  เนื่องจากเดือน

กันยายน 2559  มีฝนตกอยางหนักทําใหไมสามารถปฏิบัติงาน

ไดตามแผนที่วางไว   เนื่องจากเขื่อนแหงนี้เปนแหลงทองเที่ยวมี

ประชาชนและนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก   จึง

จําเปนตองปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารเอนกประสงค ปรับปรุง

พื้นผิวบริเวณบานพัก ปรับปรุงระบบระบายน้ําเสีย และหลังคา

โรงอาหารใหมีความคงทนแข็งแรง เพื่อรองรับนักทองเที่ยว

P4600 700300068
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

80 10291382 งบลงทุน ด.ซอมแซมอาคารรับน้ําคลองสง

น้ําสาย RMC ปม.16+310 

โครงการสงน้ําฯ ลําปาว

537,253.58         1.เปนคาจางชั่วคราว จํานวนเงิน 521,269.58 บาท ซึ่งอยู

ระหวางการปฏิบัติงาน  เนื่องจากเดือนกันยายน 2559  มีฝน

ตกอยางหนักทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนที่วางไว  2.

สัญญาซื้อขายปูนซีเมนต ลป.63/2559 จํานวนเงิน 

15,984.00 บาทเนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณปลายป 

อาคารไดเสียหายจากฤดูฝนพื้นที่มีน้ําปาไหลลงมาเปนประจําป

ทุกป ทําใหอาคารเสียหายจําเปนตองซอมแซมเพื่อใหอาคารรับ

น้ําจากคลองสามารถใชการไดปกติเหมือนเดิม

P4600 700300068

81 10291387 งบลงทุน ด.ซอมแซมสะพานขามคลองและ

คันคลองสงน้ําสาย RMC กม.

17+336 โครงการสงน้ําฯลําปาว

60,059.70            เปนคาจางชั่วคราวซึ่งอยูระหวางการปฏิบัติงาน  

เนื่องจากเดือนกันยายน 2559  มีฝนตกอยางหนักทําใหไม

สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนที่วางไว และไดรับการจัดสรร

งบประมาณปลายป  สะพานขามคลองไดเสียหายจากฤดูฝน

พื้นที่มีน้ําปาไหลลงมาเปนประจําปทุกป ทําใหน้ํากัดเซาะคอ

สะพานขามคลองสงน้ํา   ทําใหจําเปนตองซอมแซมเพื่อให

สามารถใชการไดปกติแหมือนเดิม

P4600 700300068

82 10291395 งบลงทุน ด.ซอมแซมคลองสงน้ําสาย RMC 

20+100 โครงการสงน้ําฯ ลําปาว

554,587.40         1.เปนคาจางชั่วคราว จํานวนเงิน 505,879.40 บาท ซึ่งอยู

ระหวางการปฏิบัติงาน  เนื่องจากเดือนกันยายน 2559  มีฝน

ตกอยางหนักทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนที่วางไว  2.

จํานวนเงิน 48,708.00 สัญญาซื้อขายปูนซีเมนต ลป.

65/2559 เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณปลายป  สะพาน

ขามคลองไดเสียหายจากฤดูฝนพื้นที่มีน้ําปาไหลลงมาเปน

ประจําปทุกป ทําใหน้ํากัดเซาะคอสะพานขามคลองสงน้ํา   ทําให

จําเปนตองซอมแซมเพื่อใหสามารถใชการไดปกติแหมือนเดิม

P4600 700300068
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

83 10291914 งบลงทุน ด.ปรับปรุงฝายยางลําหวยบงแหง

ที่ 1 แหงที่ 2 จ.กาฬสินธุ

77,975.28            อยูระหวางดําเนินการกอสราง  เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการประสบ

ปญหาฝนตกหนักอยางตอเนื่องในชวงเดือนกันยายน 2559  ทํา

ใหผลการกอสรางไมเปนไปตามแผนที่วางไวโดยคาดวาจะ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตค.2559 เปนแหลงเก็บ

กักน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค  และทําการเกษตรใหกับราษฎร

บานปากลวย และหมูบานใกลเคียง จํานวน 250 ครัวเรือน  

พื้นที่ชลประทานประมาณ 290 ไร

P4600 700300068

84 10291920 งบลงทุน อาคารอัดน้ําหวยตามไซแหงที่ 1 

แหงที่ 2 จ.กาฬสินธุ

10,632,877.03    อยูระหวางดําเนินการกอสราง  เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการประสบ

ปญหาฝนตกหนักอยางตอเนื่องในชวงเดือนกันยายน 2559

ทําใหผลการกอสรางไมเปนไปตามแผนที่วางไวโดยคาดวาจะ

ดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในวันที่ 30 เมย.2560เปนแหลงเก็บกักน้ําสําหรับอุปโภค

บริโภค  และทําการเกษตรใหกับราษฎรบานดงย็น และหมูบาน

ใกลเคียง จํานวน 200 ครัวเรือน  พื้นที่ชลประทานประมาณ 

300 ไร

P4600 700300068

85 10255095 งบลงทุน ด.พนังกั้นน้ําฝงขวาลําน้ําก่ํา บาน

บึงแดงหนองใส

5,436,810.53       อยูระหวางดําเนินการกอสราง  ผลงานปจจุบัน 54% เนื่องจากผู

รับจางสงเครื่องจักรเครื่องมือเขาปฏิบัติงานลาชาและบริเวณจุด

กอสรางมีน้ําทวมไมสามารถดําเนินการกอสรางไดแลวเสร็จตาม

แผนงานที่วางไว คาดวาจะแลวเสร็จเดือน มีค.60 เมื่อ

ดําเนินการแลวเสร็จจะชวยแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่การเกษตร

ของราษฎร

P4700 700300060
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

86 10255333 งบลงทุน ด.งานปรับปรุงระบบสงน้ําตาดไฮ

ใหญ(กปร.)

2,269,097.56       เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณปลายป  อยูระหวาง

ดําเนินการกอสราง ผลงานปจจุบัน 22% คาดวาจะแลวเสร็จ

เดือน มค.60  อางเก็บน้ําตาดไฮใหญเปนอางเก็บน้ําอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ กอสรางเมื่อป พ.ศ.2527 ระบบสงน้ํา

ในชวงตนเปนทอ AC ซึ่งมีสภาพเกา มีรอยรั่วและทอแตก  

เนื่องจากแรงดันของน้ําสูง  หากไมดําเนินการจะเกิดความ

เสียหายตอแปลงทดลอง สาธิต กิจกรมดานประมง กิจกรรมดาน

ปศุสัตวและกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการศึกษาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริภูพาน ซึ่งเปนพื้นที่สาธิตเพื่อการศึกษาดูงานของ

ประชาชนและเกษตรกร พื้นที่ประมาณ 1,300 ไร  และความ

เสียหายตอแปลงพื้นที่เกษตรดานทายน้ําเนื้อที่ประมาณ 700 ไร

P4700 700300060

87 10257586 งบลงทุน ด.สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงน้ําหวยบานนาสีน

628,637.69         เนื่องจากชวงนี้เปนชวงฤดูฝน  เกษตรกรยังไมเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ตองรอใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จกอนจึงสามารถลงพื้นที่

ดําเนินการได เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถสงน้ําใหแก

ราษฎรในพื้นที่ทําการเกษตรได 200 ไร

P4900 700300076

88 10257604 งบลงทุน ด.สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาแกมลิง

หวยบางทรายหนองแอก พร

904,588.57         เนื่องจากชวงนี้เปนชวงฤดูฝน  เกษตรกรยังไมเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ตองรอใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จกอนจึงสามารถลงพื้นที่

ดําเนินการไดเมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถสงน้ําใหแก

ราษฎรในพื้นที่ทําการเกษตรได 300 ไร

P4900 700300076
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

89 10252329 งบลงทุน ปรับปรุงระบบโทรมาตรเขื่อนแม

งัด จังหวัดเชียงใหม

207,445.00         ไดรับจัดสรรงวดเมื่อวันที่ 22  เมษายน  2559 เปนคาจาง

ชั่วคราวและคาวัสดุ งานดําเนินการแลว 1.20% ไมสามารถ

ดําเนินการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2559 เนื่องจาก

ตองรอแบบปายไฟและระบบไฟ LED คาดวาจะแลวเสร็จภายใน

เดือน ธันวาคม 2559 โดยงานดังกลาวเปนการจัดเตรียมความ

พรอมสําหรับการดูงานประชุมชลประทานโลก ในวันที่ 4-12 

พฤศจิกายน 2559นี้ หากไดรับอนุมัติเงินกันแลว จะเรง

ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อใหทันงานประชุมฯ

P5000 700300033

90 10253507 งบลงทุน ปรับปรุงถนนเขาหัวงานโครงการ

พรอมลานเอนกประสงคและหอง

ประชุมโครงการ (ปตร.ในลําน้ํา

ปง)บานปาแดดเหนือ จังหวัด

เชียงใหม

1,939,714.31       ไดรับจัดสรรงวดเมื่อวันที่ 3  สิงหาคม  2559 เปนคาจาง

ชั่วคราวและคาเบ็ดเตล็ด ดําเนินการแลว 52.32% คาดวาจะ

แลวเสร็จประมาณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ประโยชนที่

ไดรับคือเปนการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคตางๆและหองประชุม

ภายในโครงการ ปตร. ในลําน้ําปง เพื่อใหสามารถรับรองการจัด

ประชุม การศึกษาดูงานของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการแถลง

ขาวเพื่อสรางความเขาใจตอสาธารณชน เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน้ําของกรมชลประทาน

P5000 700300033
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

91 10253510 งบลงทุน ปรับปรุงฝายตนเดื่อพรอมระบบ

สงน้ําและอาคารประกอบ จังหวัด

เชียงใหม

11,675,000.00    ไดรับจัดสรรงวดเมื่อวันที่ 19  กันยายน  2559 อยูระหวาง

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางของวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจางคาดวาจะ

แลวเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2560 ชวงระยะเวลา

ปฏิบัติงานตามแผน 6 เดือน ประโยชนที่ไดรับคือ พื้นที่ดังกลาว

เปนพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของจังหวัดเชียงใหม

เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

นโยบายระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ(แปลงตนแบบ 

2559)

P5000 700300033

92 10253511 งบลงทุน ปรับปรุงฝายสันปงพรอมระบบสง

น้ําและอาคารประกอบ จังหวัด

เชียงใหม

14,617,000.00    ไดรับจัดสรรงวดเมื่อวันที่ 19  กันยายน  2559 อยูระหวาง

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางของวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจางคาดวาจะ

แลวเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2560 ชวงระยะเวลา

ปฏิบัติงานตามแผน 6 เดือน ประโยชนที่ไดรับคือ พื้นที่ดังกลาว

เปนพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของจังหวัดเชียงใหม

เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นโยบายที่3 นโยบายระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

(แปลงตนแบบ 2559)

P5000 700300033

93 10253517 งบลงทุน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ

หองประชุมโครงการชลประทาน

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

578,543.48         ไดรับจัดสรรงวดเมื่อวันที่ 10  กันยายน  2559 เปนคาจาง

ชั่วคราวและคาเบ็ดเตล็ด ดําเนินการแลว 34.26% คาดวาจะ

แลวเสร็จประมาณเดือน ธันวาคม 2559 เปนการปรับปรุง

ระบบสาธารณูปโภคและหองประชุมของโครงการชลประทาน

เชียงใหม ซึ่งมีความทรุดโทรมจากการใชงานมาเปนเวลานาน 

และเพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจลุกลามเพิ่มเติมตอ

ทรัพยสินของทางราชการ

P5000 700300033
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

94 10253589 งบลงทุน กอสรางสะพานสงน้ําสายใหญแม

แตง กม.38+662 จังหวัด

เชียงใหม

7,536,753.30       ไดรับจัดสรรงวดเมื่อวันที่ 5  สิงหาคม  2559 เปนคาจาง

ชั่วคราว คาลวงเวลา วัสดุกอสรางและวัสดุเชื้อเพลิง อยูระหวาง

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตามแผนจัดซื้อจัดจางดําเนินการแลว 

4.60% คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560 

ประโยชนตอทางราชการคือ เปนสะพานเชื่อมทางเขา-ออกของ

พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของกองพล

ทหารราบที่7 ประโยชนของราษฏรคือ ทําใหการเขา-ออกพระ

บรมราชานุสามวียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสะดวกปลอดภัย

และไดทางเขา-ออกเพิ่มเติม

P5000 700300033

95 10253593 งบลงทุน อาคาร Box Culvert คลองสงน้ํา

แมแตง กม.38+374 จังหวัด

เชียงใหม

2,800,553.49       ไดรับจัดสรรงวดเมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2558 เปนคาจางทําของ 

คาจางชั่วคราว คาลวงเวลา คาวัสดุเชื้อเพลิงและอื่น ๆ อยู

ระหวางดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง งานดําเนินการแลว 74.43% 

คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 ประโยชนตอทาง

ราชการคือ เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําของโครงการฯมี

ประสิทธิภาพ ประโยชนตอราษฏรคือเพื่อสงน้ําใหแกพื้นที่เกษตร

 จํานวน 118,402 ไร และพื้นที่บริเวณดังกลาวใชรองรับ

สําหรับลานกิจกรรมของพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช

P5000 700300033
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

96 10253757 งบลงทุน ซอมแซมอาคาร Outlet อางเก็บ

น้ําแมหยวก จังหวัดเชียงใหม

225,438.36         ไดรับจัดสรรงวดเมื่อวันที่ 3  สิงหาคม  2559 เปนคาจาง

ชั่วคราว คาลวงเวลา คาวัสดุเชื้อเพลิงและอื่น ๆ อยูระหวาง

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางของวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจาง งาน

ดําเนินการแลว 79.21% คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน 

ธันวาคม 2559 ประโยชนทางราชการคือเพื่อใหการบริหาร

จัดการน้ําของโครงการฯมีประสิทธิภาพ ประโยชนตอราษฏรคือ 

เพื่อใชเปนแหลงเก็บกักน้ําสํารองสําหรับพื้นที่การเกษตรในชวง

ฤดูแลง และบรรเทาอุทกภัยในชวงฤดูน้ําหลาก

P5000 700300033

97 10256165 งบลงทุน ซอมแซมระบบไฟฟาและสื่อสารฯ

หัวงานเขื่อนแมงัด

67,000.00            เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 

2559 และตองเบิกจายเปนคาจางชั่วคราวคาวัสดุเบ็ดเตล็ด เพื่อ

ใชในการดําเนินงานซอมแซมระบบไฟฟาและสื่อสารบริเวณหัว

งานเขื่อนแมงัด ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด

สมบูรณชล ใหแลวเสร็จ โดยโครงการดังกลาว จะสนับสนุนความ

มั่นคงของระบบไฟฟาและสื่อสารของหัวงานเขื่อนแมงัดสมบูรณ

ชล รองรับการศึกษษดูงานการจัดการประชุมชลประทานโลก

ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม และการบริหารงานของเขื่อนแมงัด

สมบูรณชลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะเบิกจายเสร็จสิ้นภายใน

เดือนธันวาคม 2559

P5000 700300032
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

98 10256168 งบลงทุน ปรับปรุงถนนเขางานโครงการ

พรอมลานเอนกประสงคและหอง

ประชุมโครงการ( ปตร.ในลําน้ําปง)

 บานปาแดดเหนือ จังหวัดเชียงใหม

135,000.00         เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 

2559 และตองเบิกจายเปนคาจางชั่วคราวคาวัสดุเบ็ดเตล็ด 

เพื่อบริหารงานปรับปรุงถนนเขางานโครงการพรอมลาน

อเนกประสงคและหองประชุมโครงการ(ปตร.ในลําน้ําปง) บานปา

แดดเหนือ จังหวัดเชียงใหม ของโครงการชลประทานเชียงใหมให

แลวเสร็จ โดยโครงการดังกลาว จะสนับสนุนการเปนสถานที่

ศึกษาดูงานการจัดงานประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ณ 

จังหวัดเชียงใหม และใชในการปฏิบัติงานบริหารจัดการน้ําของ

ปตร.ในลําน้ําปง เพื่อปองกันบรรเทาปญหาน้ําทวมและการขาด

แคลนน้ํา ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม โดยจะเบิกจายเสร็จสิ้น

ภายในเดือนธันวาคม 2559

P5000 700300032

99 10256171 งบลงทุน กอสรางสะพานสงน้ําสายใหญแม

แตง กม.38+662 จังหวัด

เชียงใหม

201,000.00         เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 

2559 และตองเบิกจายเปนคาจางชั่วคราวคาวัสดุเบ็ดเตล็ด 

เพื่อบริหารงานกอสรางสะพานสงน้ําสายใหญแมแตง กม.

38+662 จังหวัดเชียงใหม ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

แมแตง ใหแลวเสร็จ โดยโครงการดังกลาวเปนสะพานเชื่อม

เสนทางเขา-ออก ของพระบรมราชานุเสาวรียสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชเพื่อสนับสนุนเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานในพื้นที่พระบรม

ราชานุเสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจะเบิกจายเสร็จ

สิ้นภายในเดือนธันวาคม 2559

P5000 700300032
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

100 10256189 งบลงทุน ซอมแซมบานพักรับรองชาราช

บริพาร สชป.1

885,742.53         เนื่องจากเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย

ครั้งที่ 5 และไดรับโอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม

 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 และ

อาคารดังกลาวใชเปนที่พักเจาหนาที่ในขบวนเสด็จ ทําใหไม

สามารถดําเนินการซอมแซมอาคารดังกลาวไดจนกวาเจาหนาที่

ในขบวนเสด็จจะเสร็จสิ้นภารกิจ โดยจะเบิกจายเสร็จสิ้นภายใน

เดือนธันวาคม 2559

P5000 700300032

101 10256196 งบลงทุน ซอมแซมบานพักรับรองขาราช

บริพาร(เรือนแมอาย)สชป.1

262,133.47         เนื่องจากเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย

ครั้งที่ 5 และไดรับโอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม

 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 และ

อาคารดังกลาวใชเปนที่พักเจาหนาที่ในขบวนเสด็จ ทําใหไม

สามารถดําเนินการซอมแซมอาคารดังกลาวไดจนกวาเจาหนาที่

ในขบวนเสด็จจะเสร็จสิ้นภารกิจ โดยจะเบิกจายเสร็จสิ้นภายใน

เดือนธันวาคม 2559

P5000 700300032
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

102 10256201 งบลงทุน ปรับปรุงอาคารรับรองกรมราช

องครักษ(เรือนแมแจม) จังหวัด

เชียงใหม

8,620,977.49       เนื่องจากเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย

ครั้งที่ 5 และไดรับโอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม

 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 และ

อาคารดังกลาวใชเปนที่พักสําหรับกรมราชองครักษ ในการถวาย

ความปลอดภัยในขบวนเสด็จ ทําใหไมสามารถดําเนินการ

ปรับปรุงอาคารดังกลาวได จนกวากรมราชองครักษจะเสร็จสิ้น

ภารกิจ

P5000 700300032

103 10258027 งบลงทุน ด. งานสะพานขามคลองระบายน้ํา

เขื่อนแมงัดสมบูรณชล โครงการ

เพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อน

แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม

2,296,968.44       เปนงานกอสรางสะพานขามคลองระบายน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณ

ชล โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราว คาลวงเวลา คา

น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น และคาวัสดุ เบ็ดเตล็ด ขณะนี้อยู

ระหวางดําเนินการกอสรางไดผลงาน 91.81%ไมสามารถ

ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2559 

เนื่องจากเครื่องจักร เครื่องมือไมสามารถเขาปฏิบัติงานคอนกรีต

และราวสะพานได ตองรอใหงานจางกอสรางถนนทั้งสองฝงของ

สะพานเสร็จกอน จึงจะสามารถเขาดําเนินการตอไดเมื่อกอสราง

แลวเสร็จจะเปนประโยชนตอราษฏรทางการเกษตรไดสะดวก

ยิ่งขึ้นและเปนเสนทางสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดูแล

และบํารุงรักษาคลองสงน้ํา คาดวาจะดําเนินการกอสรางแลว

เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

P5000 700300625
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

104 10258040 งบลงทุน ด.คาใชจายเตรียมงานเบื้องตน 

โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอาง

เก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม

1,195,142.10       เปนงานกอสรางสํานักงานและบานพักอาศัยของเจาหนาที่ใน

หนวยงานของโครงการกอสรางเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา

เขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม อุโมงคสงน้ําเนื่องจาก

เปนโครงการที่เปดใหมจึงจําเปนตองมี สํานักงานและบานพัก

อาศัยของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวและทํา

ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

สวนนี้เปนคาจางชั่วคราว คาลวงเวลา และคาวัสดุเบ็ดเตล็ด

ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการกอสรางไดผลงาน 93.10%

คาดวาจะดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม

 2560

P5000 700300625
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

105 10287578 งบลงทุน ปรับปรุงคลองสงน้ําสายใหญเกาะ

มะตันพรอมอาคารประกอบ 

โครงการสงน้ําฯแมกวง จังหวัด

เชียงใหม

604,766.00         เปนคาจางชั่วคราวและคาลวงเวลาเนื่องจากติดขัดเรื่องรอบเวร

การสงน้ําของโครงการฯและปญหาเรื่องที่ดินของเกษตรกรซึ่งมีลํา

เหมืองบางพื้นที่ไมสามารถดําเนินการได ดําเนินการแลว 85% 

ความวาจะแลวเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560

เนื่องจากติดขัดเรื่องรอบเวรการสงน้ําในฤดูกาลเพาะปลูกนาป 

2559 ของโครงการ ทําใหบางพื้นที่ไมสามารถเขาดําเนินการได 

 เหตุผลที่ตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จจากการกันเงิน

เหลื่อมป

       1.เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําดวยระบบของอาคาร

ชลประทานในคลองสงน้ําสายใหญเกาะมะตันดีขึ้น หากไม

ดําเนินการตอเนื่องจะทําใหเกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ํา

ในฤดูกาลเพาะปลูกนาปและนาปรัง

       2.เพื่อสงน้ําใหกับพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณพื้นที่ของคลอง

สงน้ําสายใหญเกาะมะตัน จํานวน 16,876 ไร หากไม

ดําเนินการตอเนื่อง จะทําใหพื้นที่ดังกลาวไมไดรับน้ําอยางทั่วถึง

P5000 700300033
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

106 10257559 งบลงทุน ด.ทํานบดินหัวงานและอาคาร

ประกอบ โครงการอางเก็บน้ําแม

ฮอนแมออน 2  เนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดลําปาง

15,558,859.48    งานขุดบอกอสรางอาคารทางระบายน้ําลนตามผลสํารวจทางธรณี

 เปนดินขุดยาก ทําใหงานเปดบอกอสรางมีความลึกมาก 

ประกอบกับเขาสูชวงฤดูฝน เปนอุปสรรคตอการทํางาน(งาน

ผูกพันสัญญา เลขที่ ช.04/59 (สกก.02) ซึ่งวงเงินที่ขอกันเปน

กิจกรรมดําเนินการเองที่ตองทําหลังดําเนินการขุดบอกอสรางแลว

เสร็จ งานดําเนินการเองเปนคาจางชั่วคราว คาน้ํามัน เนื่องจาก

ประสบปญหา ทางสภาพธรณีวิทยา บริเวณบอกอสรางเปนชั้น

หินแข็ง ไมสามารถเปดบอกอสรางใหแลวเสร็จไดตามแผนที่วางไว

 เพื่อใชเปนแหลงเก็บกักน้ําและสงน้ําชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก

ของราษฏรในเขตพื้นที่ตําบลบานออนและตําบลบานโปง

P5200 700300627

107 10251405 งบลงทุน ด.ฝายหวยอื้น(ตอนบน) พรอม

ระบบสงน้ํา โครงการรักษน้ําเพื่อ

พระแมของแผนดินลุมน้ําแมสะงา 

 จ.แมฮองสอน

2,603,824.85       เพื่อใชเปนคาแรงงานและวัสดุบางสวน เนื่องจากมีปญหาเกิดฝน

ตกหนักในพื้นที่ที่ปฎิบัติงานซึ่งจังหวัดแมฮองสอนไดประกาศเปน

พื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติ จึงไมสามารถดําเนินการกอสรางใหแลว

เสร็จตามกําหนดเวลาได และเมื่อสภาพดินฟาอากาศดีขึ้นจะเขา

ดําเนินการทันทีการดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม

 2560 เมื่อกอสรางแลวเสร็จจะเปนประโยชนในการสงน้ําใหแก

พื้นที่การเกษตรของราษฏรบานกุงไมสักจํานวน 350 ไร สําหรับ

การอุปโภคบริโภคราษฏรบานกุงไมสักจํานวน 411 ครัวเรือน 

ประชากร 1,237 คน ชวยชะลอการไหลของน้ําสรางความชุม

ชื้นใหกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนแหลงสําหรับสัตวปา และ

ลดปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงและปองกันไฟปาในพื้นที่

P5800 700300036
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

108 10255237 งบลงทุน ด.ระบบสงน้ําพรอมอาคาร

ประกอบค.อางเก็บน้ําหวยใหญ

453,494.75         คาควบคุมงานจางเหมา ตามสัญญา กจ.8/2558(กสพ.)ลว. 5 

มี.ค.2558 งานจางกอสรางระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ 

โครงการอางเกบน้ําหวยใหญ(ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค อยู

ระหวางดําเนินการกอสราง ผลงานกอสราง 80.00% มีความจํา

เปนตองขอใชงบประมาณดังกลาว เปนคาจางชั่วคราว คา

ลวงเวลา คาวัสดุสํานักงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใชควบคุมงาน

จางกอสรางดังกลาว ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือราษฏรในพื้นที่ใหมีน้ําใช

เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร หากการกอสรางแลว

เสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร ในทองที่อฎเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค และอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2560

P6000 700300628

109 10255330 งบลงทุน ระบบสงน้ําฯ ค.อางเก็บน้ําคลอง

โพธิ(์ระยะที่ 1)

250,000.00         อยูระหวางดําเนินการกอสราง ผลงานกอสราง 95% มีความ

จําเปนตองใชงบประมาณดังกลาว เปนคาจางชั่วคราว เพื่อ

ปฏิบัติงานในสวนที่เหลือใหแลวเสร็จ ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือราษฏร

ในพื้นที่ใหมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร 

หากการกอสรางระบบสงน้ําฯแลวเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่

ชลประทานได 27,200 ไร ในหองที่อําเภอชุมตาบง อําเภอ

ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค และอําเภอสวางอารมณ จังหวัด

อุทัยธานี

คาดวาจะแลวเสร็จเดือนมีนาคม 2560

P6000 700300628
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

110 10255487 งบลงทุน ประตูระบายน้ําคลองโคกชาง

พรอมระบบระบายน้ํา จังหวัด

พิษณุโลก

1,606,538.00       อยูระหวางดําเนินการกอสราง ผลงานกอสราง 92.72% จํานวน

เงินที่ขอกันดังกลาว เปนคาจางชั่วคราว คาลวงเวลา คาวัสดุ

สํานักงาน คาวัสดุกอสราง เพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เหลือใหแลว

เสร็จ ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือราษฏรในพื้นที่ใหมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค

บริโภคและเพื่อการเกษตรหากการกอสรางโครงการดังกลาวแลว

เสร็จ สามารถลดพื้นที่เสียหายจากน้ําทวมไดจํานวน 21,362 ไร 

คาดวาจะแลวเสร็จเดือนมีนาคม 2560

P6000 700300628

111 10259232 งบลงทุน ซอมแซมทอระบายน้ําพรอม

อาคารประกอบ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช จังหวัดนครสวรรค

577,950.43         อยูระหวางดําเนินการกอสราง เปนคาจางลูกจางชั่วคราว คาวัสดุ

สํานักงาน คาวัสดุกอสราง เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ไม

สามารถเขาปฎิบัติงานได ดําเนินการไปแลว 5% คาดวาจะแลว

เสร็จเดือน มีนาคม 2560 เปนงานเพื่อรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อ

นํามาขยายผลไปสูการอนุรักษและพัฒนาพันธุพืช เพื่อใช

ประโยชนตอไปในอนาคตและยังสงเสริมดานจิตสํานึกของราษฏร

โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่อยูรอบพื้นที่ ใหตระหนักถึง

ความสําคัญของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช และการนําพันธุ

พืชไปใชประโยชนในดานตางๆ

P6000 700300044
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

112 10256949 งบลงทุน คันกั้นน้ําพรอมอาคารประกอบ

หวยทับเสลา ระยะที่1

78,000,000.00    เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 26 ม.ค. 2559  มีผูเสนอราคาเดียว 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 ประกาศยกเลิกการประกวด

ราคาฯ เนื่องจากราคากลางคลาดเคลื่อน ขณะนี้อยูระหวาง

ประกาศประกวดราคาฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส 

(e-bidding) เลขที่ EB.กจ.47/2559 ประกาศ ณ วันที่ 13 

ก.ย. 2559 สภาพพื้นที่บริเวณสองฝงของลําหวยทับเสลามี

สภาพเปนที่ลุมต่ํา ในฤดูฝนในชวงน้ําหลาก มักประสบปญหาน้ํา

ไหลเขาทวมพื้นที่เพาะปลูกและที่อยูอาศัยตลอดแนวสองฝงของ

ลําหวยทับเสลา ทําใหเกษตรกรและราษฎรสองฝงของลําน้ํา

ไดรับความเดือดรอนและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเปน

ประจําในเขตของตําบลทาโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

หากดําเนินการกอสรางคันกั้นน้ําพรอมอาคารประกอบลําหวยทับ

เสลาสามารถที่จะปองกันปญหาดังกลาวไดและสามารถใชเปน

เสนทางสัญจรไปมาและขนสงผลผลิตทางการเกษตรได และยัง

สามารถบริหารจัดการน้ําใหกับพื้นที่ที่ไดรับประโยชนประมาณ 

50,000 ไร ราษฎรไดรับประโยชนประมาณ 1,000 ครัวเรือน 

และยังชวยปองกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

P6100 700300113
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

113 10254766 งบลงทุน ฝายบานนาบอคําพรอมระบบสง

น้ํา จ.กําแพงเพชร สชป.4

14,893,442.86    อยูระหวางดําเนินการ งานดําเนินการเองเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง

และหลอหลื่น คาอะไหลและอุปกรณเครื่องจักร คาเบ็ดเตล็ด

(วัสดุสํานักงานและสนาม) คาจางชั่วคราว ผลการดําเนินการแลว

 27.5% คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือน มีนาคม 2560 

เปนการกอสรางฝายเพื่อทดน้ําในชวงฤดูน้ําหลากเพื่อไมใหน้ํา

ทวมพื้นที่การเกษตรและใชสําหรับสงน้ําใหพื้นที่การเกษตร

ประมาณ 1,000 ไร ทําใหราษฏรในเขตตําบลนาบอคําประมาณ

 1,000 คน มีสภาพเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมี

รายไดจากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น

P6200 700300048

114 10253731 งบลงทุน ด.ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบสงน้ําอางเก็บน้ําแมมอก

และลําน้ําสาขา จ.ลําปางและ จ.

สุโขทัย

8,034,571.95       งานดําเนินการเองที่เนื่องจากตองรองานถมดินบดอัดแนนของผู

รับจางแลวเสร็จกอนจึงสามารถดําเนินการเรียงหินในกลอง 

Gabion ได ซึ่งการจางเหมายังไมสงมอบงานเพราะยังไมครบ

กําหนดสัญญา(เลขที่สัญญางานจางเหมา สชป.4/กจ.10/2559

 วันลงนาม 10 พฤษภาคม 2559 วันครบกําหนด 26 มกราคม

 2559 เลขที่ PO ของสัญญาจางเหมา 2000203633) เปน

การปองกันตลิ่งที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําในลําน้ําแมมอกและ

ลําน้ําสาขา หากไมดําเนินการจะสงผลใหเกิดการกัดเซาะตลิ่ง

ของคันคลองและถนนเฉียบคันคลองรวมถึงบานเรือนของ

ประชาชนอีกทั้งทําใหการสงน้ําในฤดูนาปและนาปรังของอางเก็บ

น้ําแมมอกไมเต็มศักยภาพ อันจะสงผลตอผลผลิตทางการเกษตร

ของเกษตรกร

P6400 700300052
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

115 10291448 งบลงทุน ด.พัฒนาระบบระบายน้ําพื้นที่นา

ขุนไกร จ.สุโขทัย

77,220.00            เปนคาวัสดุ งานดําเนินการแลว 99.75% พื้นที่กอสรางไม

สามารถทํางานไดมีน้ําทวมขังเนื่องจากเกิดพายุฝน "ราอี"

ระหวางวันที่ 19-25 กันยายน 2559 ประโยชนของทาง

ราชการและเกษตรกรเปนคลองยาว 10 กม. ขุดลอกคลองเพื่อ

รับน้ําที่ไหลเขาตนคลองเก็บกักน้ําแบบขั้นบันไดมีอาคารกั้นน้ํา

เปนระยะในลําคลองเพื่อใหสูบน้ําใชในการเพาะปลูกพืช ในพื้นที่

ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ประมาณ 

7,000 ไร

คาดวาจะแลวเสร็จเดือน พฤศจิกายน 2559

P6400 700300629

116 10291462 งบลงทุน ด.คลองชักน้ําแมน้ํายมฝงขวา

ระยะที่3 จ.สุโขทัย

319,188.00         เปนคาวัสดุ งานดําเนินการแลว 99.22% พื้นที่กอสรางไม

สามารถทํางานไดมีน้ําทวมขังเนื่องจากเกิดพายุฝน "ราอี" 

ระหวางวันที่ 19-25 กันยายน 2559 ประโยชนทางราชการ

และเกษตรกรเปนพื้นที่รับน้ําจากคลองชักน้ําแมน้ํายมฝงขวา

ระยะที่ 3 เพื่อชวยบรรเทาอุทกภัยและเก็บกักน้ําไวใชดาน

อุปโภคและบริโภคจําเปนตองทําประตูระบายน้ําเพื่อควบคุม

ปริมาณเขา-ออก ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่ตําบลบานไรบานซาน

 อําเภอศรีสําโรง และตําบลหนองกลับ อําเภอสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2559

P6400 700300629
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

117 10256777 งบลงทุน ด.คาดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การปองกันแกไขและแผนติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

แควนอยบํารุงแดน

1,923,000.00       ไดรับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 

เพื่อดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําผลิตประปาเพื่อการอุปโภค-

บริโภค ของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อน 

ปจจุบันอยูระหวางสํานักเครื่องจักรกลกําหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของงานกอสรางและโครงการ

ดังกลาวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

รับโครงการดังกลาวไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เพื่อชวยเหลือราษฏรในพื้นที่ใหไดรับ

น้ําอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ

P6500 700300046

118 10256781 งบลงทุน ด.คาดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การปองกันแกไขและแผนติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

แควนอยบํารุงแดน

1,091,931.30       ไดรับการโอนจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อตนไมและวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนเขื่อนแควนอยบํารุงแดนและบริเวณโดยรอบ ปจจุบันได

ดําเนินการจัดซื้อ วัสดุการเกษ๖ร (ตนไม) ดังกลาวเรียบรอยแลว 

มีกําหนดสงมอบ ภายใน 15 พฤศจิกายน 2559 งบประมาณที่

ขอกันเหลื่อมป เปนคาใชจายในการจางแรงงาน จัดซื้อน้ํามัน

เชื้อเพลิง ในกิจกรรมปลูกตนไม บํารุงรักษา รดน้ํา ใสปุย 

ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 180 วัน และโครงการดังกลาว

เปนโครงการปลูกตนไมซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ และฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ป 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

P6500 700300046
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

119 10257332 งบลงทุน ด ปรับปรุงคลองสงน้ํา 1 ซาย-1

ขวา-3ขวา-12ซาย

724,600.00         งานดําเนินการเองเปนคาจางชั่วคราว และวัสดุ เนื่องจากในพื้นที่

มีฝนตกหนักทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได คาดวาจะแลวเสร็จใน

เดือนธันวาคม 2559 งานปรับปรุงคลองสงน้ํา 1ซาย-1ขวา-3

ขวา-12ซาย เปนงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ํา เพื่อให

เกษตรกรไดรับน้ําอยางรวดเร็วและเพียงพอตอความตองการที่

นําไปใชในพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งจะทําใหผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น พื้นที่รับประโยชน 2,000 ไร

P7000 700300115

120 10258462 งบลงทุน ด ประตูระบายน้ําคลองระบายน้ํา

 6 ขวา-ประดู

497,147.62         จะตองรอดําเนินการดินถมบดอัดแนนใหแลวเสร็จ พรอมทั้ง

เอกสารผลการทดสอบความหนาแนนของดินในสนามดาน

วิศวกรรม  จึงจะสามารถดําเนินการตอได

เนื่องจากประตูระบายน้ําคลองระบายน้ํา 6ขวา-ประดู ชํารุด

เสียหายทําใหน้ําไหลเขาทวมพื้นที่ทางการเกษตร ทางโครงการฯ 

จึงจําเปนตองซอมแซมประตูระบายน้ําคลองระบายน้ํา 6ขวา-

ประดู เพื่อใหประตูระบายน้ําสามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําใหแก

เกษตรกรอยางอยางมีประสิทธิภาพ

P7000 700300115

121 10288065 งบลงทุน ด.ประตูระบายน้ําและสถานีสูบ

น้ําคลองดาบเงิน จ.สุพรรณบ

1,274,795.59       เนื่องจากเกิดน้ําทวมซ้ําซากบอกอสราง ไมสามารถดําเนินการใน

สวนของงานที่เหลือได ซึ่งงานทําแลวเสร็จไปประมาณ 89% ซึ่ง

เปนคาจางชั่วคราว ในชวงฤดูน้ําหลาก บริเวณอําเภอบางปลามา 

จังหวัดสุพรรณบุรี ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาเปนประจํา

ทุกป ประสบปญหาการระบายน้ําเปนไปอยางลาชา เพราะ

สภาพพื้นที่เปนที่ลุม โดยมีคลองดาบเงินซึ่งเปนคลองเชื่อมกับแม

น้ําทาจีนรับน้ําเขาพื้นที่ดังกลาวจึงจําเปนตองสรางประตูระบาย

น้ําและสถานีสูบน้ําคลองดาบเงินบริเวณปากคลอง เพื่อควบคุม

ปริมาณน้ําเขา-ออกพื้นที่ ชวยบรรเทาและปองกันภัยจากน้ํา ของ

ประชาชนในพื้นที่ ตําบลตะคา อําเภอบางปลามา จังหวัด

สุพรรณบุรี ประมาณ 800 ไร

P7200 700300117
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

122 10289359 งบลงทุน อาคารรับน้ําปาคลองสงน้ําสาย

ใหญ1ขวากม.102+500 โครง

115,459.00         รอการดําเนินการดินถมบดอัดแนนใหแลวเสร็จ พรอมทั้งเอกสาร

ผลการทดสอบความหนาแนนของดินในสนามดานวิศวกรรม 

เนื่องจากฝงขวาของคลองสงน้ําสายใหญ 1ขวา บริเวณ กม.

102+500 เปนถนนลาดยางเชื่อมตอพื้นที่หลายตําบล 

เกษตรกรใชเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตออกสูตลาด

P7600 700300122

123 10252639 งบลงทุน ด. กอสรางอาคารที่ทําการฝายสง

น้ําและบํารุงรักษา 2

43,094.85            งานดําเนินการเองเปนคาแรง คาจางชั่วคราว คาดวาจะแลวเสร็จ

เดือนตุลาคม 2559 เพื่อกอสรางอาคารที่ทําการฝายสงน้ําและ

บํารุงรักษา 2 สําหรับเจาหนาที่เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ

เพื่อใหเจาหนาที่สามารถดูแลเกษตรกรในพื้นที่ดานการสงน้ํา กัก

เก็บน้ํา ไดอยางสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

P8400 700300131

124 10258272 งบลงทุน ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ 

ค.สถานีสูบน้ําฯ จ.ชุมพร

123,622.19         เปนงานดําเนินการเอง เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณเครื่องสูบน้ํา

และเครนเคลื่อนที่เหนือศรีษะยังไมเรียบรอย เมื่อดําเนินการแลว

เสร็จระบบสงน้ําฯ จะสามารถสูบน้ําและสงน้ําเพื่อชวยเหลือและ

บรรเทาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน

P8400 700300510
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จํานวนเงิน รายละเอียดรายการ/เหตุผล Pพื้นที่ หนวยเบิกจาย
ลําดับ

ที่

เลขที่เอกสาร

สํารองเงิน
ชื่องบรายจาย รายการ

125 10258466 งบลงทุน คลองระบายน้ําและอาคาร

ประกอบระยะที่ 1

4,556,290.39       งานดําเนินการเอง เนื่องจากการจัดหาที่ดินในการกอสราง ตองใช

 พรฎ.เวนคืนตามขั้นตอนของกฎหมายโครงการพัฒนาลุมน้ําตา

ป-พุมดวง จ.สุราษฎรธานี ทําใหงานกอสรางไมสามารถ

ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว จึงเกิดความลาชาในการ

ดําเนินงาน คลองระบายน้ําและอาคารประกอบที่ 1 เปน

โครงการขุดลองลําน้ําเดิมตามธรรมชาติในพื้นที่ใหไดขนาดและ

รูปตัดตามแบบกอสราง ซึ่งเปนประโยชนในการระบายน้ําทวมขัง

และแกปญหาอุทกภัยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใน

พื้นที่

P8400 700300510

รวมทั้งสิ้น 460,807,032.32  
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