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สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560) 

 

              กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 7 แหล่ง  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
86,830.40 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,153 รายการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,621 รายการ งบประมาณ 37,958.86 
ล้านบาท เบิกจ่าย 19,018.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.10  
  - อยู่ระหว่างเตรียมการ 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 ( ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง ) 
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 190 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.87  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 2,712 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.96 
  - แล้วเสร็จ 3,676 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.52 
 2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,608 รายการ งบประมาณ 11,381.15 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,756.00     ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 68.15   
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.19 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 638 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.85 
  - แล้วเสร็จ 3,961 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.96 
 3. เงินกู้ ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,769.59 ล้านบาท เบิกจ่าย 17,683.92 ล้านบาท   คิด
เป็นร้อยละ 77.66   
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 131 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.31 
   - แล้วเสร็จ 625 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.56 
 4. เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,027.04 ล้านบาท เบิกจ่าย 
2,822.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.84 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 302 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.41 
  - แล้วเสร็จ 243 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.58 
 5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 208.93 
ล้านบาท เบิกจ่าย 83.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.82 
   - อยู่ระหว่างเตรียมการ 125 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.66  
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 97 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.37  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 94 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.02 
  - แล้วเสร็จ 537 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.95 
 6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 
506.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.63 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 55 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.83 
   - แล้วเสร็จ 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.17 
 7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณ
งาน 711 รายการ (ยกเลิก 1 รายการ)  งบประมาณ 7,768.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 46.55 ล้านบาท คิดเป็น               
ร้อยละ 0.60 
   - อยู่ระหว่างเตรียมการ 92 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.94 
   - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 271 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.12 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 348 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.94 
  

********************************************* 
 



ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

รวม
อยูร่ะหว่าง
เตรยีมการ

อยูร่ะหว่าง
จดัซ้ือจดั

จา้ง

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ
ก่อสรา้ง

แล้วเสรจ็ ได้รบัจดัสรร ผลเบิกจา่ย รอ้ยละ

รวมทั้งหมด 14,153         260 568 4,280 9,045 86,830.40 47,917.04 55.18

1. งบประมาณรายจา่ยปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) 6,621 43 190 2,712    3,676         37,958.86 19,018.25 50.10

2.  งบกลาง 4,608            -   9 638 3,961 11,381.15 7,756.00 68.15

  2.1  แผนงาน/โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า  ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)

5            -              -   3 2             583.00         80.42 13.79 ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37   ล้านบาท แล้ว
เสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ด้าเนินการที่ยงั
ไม่แล้วเสร็จในปี 60 จ้านวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 
ล้านบาท

  2.2  งบกลาง กปร.58 10            -              -   2 8             252.91       193.29 76.43 ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87   ล้านบาท 
แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ด้าเนินการที่ยงั
ไม่แล้วเสร็จในปี 60 จ้านวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 
ล้านบาท

  2.3  งบกลาง กปร.59 66            -              -   16 50           1,312.05     1,064.69 81.15 ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท    
แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ด้าเนินการที่ยงั
ไม่แล้วเสร็จในปี 60 จ้านวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05
 ล้านบาท

  2.4  งบกลาง กปร.60 16             4 12 0             253.63         46.93 18.50 ปริมาณงาน 51 รายการ งบประมาณ 1,058.03 ล้านบาท ได้รับ
จัดสรร 16 รายการ เป็นเงิน 253.63 ล้านบาท

  2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและกา้วหน้าของประเทศตาม
แนวทางปฏิรูป เพื่อด้าเนินการโครงการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้งและอทุกภัย

998            -   4 132 862 5,736.18     3,813.75 66.49 ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ 
งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ 
งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ 
ด้าเนินการที่ยงัไม่แล้วเสร็จในปี 60 จ้านวน 998 รายการ 
งบประมาณ 5,736.18ล้านบาท

  2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559

2,672            -   10 2,662           2,345.76     2,309.94 98.47 ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท 
ยกเลิก 5 รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท 
คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.53 ล้านบาท เงิน
เหลือจ่าย 37.85

  2.7 รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ้าเป็น เพื่อด้าเนินการตามแผนงานเพิ่ม
ประสิทธภิาพการระบายน ้า(ผักตบชวา)

283            -              -              -   283 57.69         56.62 98.15 ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท 
ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื นที่
ด้าเนินการซ ้าซ้อนกบัองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283
 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท

2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร
ที่ประสบอทุกภัยภาคใต้               ปี 
2559/2560

558            -   1 463 94 839.94       190.35 22.66

3. เงนิกู้ 757            -   1 131 625 22,769.59 17,683.92 77.66

   3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)

722            -   1 98 623         21,392.12   17,164.50 80.24 ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท 
ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,392.12 ล้านบาท  ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
จ้านวน 623 รายการ คงเหลือ 99 รายการ ยกเลิก 3 รายการ

  3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)

35            -              -   33 2           1,377.47       519.42 37.71 ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41   ล้านบาท โอน
จัดสรร 1,377.47 ล้านบาท

4. เงนิกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2554-2559 545            -              -   302 243          6,027.04    2,822.86 46.84 ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,112.93 ล้านบาท     
เงินพับ/หมดความจ้าเป็น จ้านวน 76 รายการ งบประมาณ 
85.89 ล้านบาท ด้าเนินการที่ยงัไม่แล้วเสร็จในปี 60 จ้านวน 545
 รายการ งบประมาณ 6,027.04 ล้านบาท

5. เงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ปี 
พ.ศ. 2560

853         125 97 94      537            208.93 83.20       39.82 ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 
ล้านบาท เนื่องจากรายการซ ้า

6. เงนิกองทุนจดัรปูที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 58            -              -   55         3            716.76       506.26 70.63

7 แผนงานบูรณาการเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งและยัง่ยนืให้กับเศรษฐกิจประเทศ 
(60 เพ่ิมเติม)

711           92         271 348          -          7,768.07        46.55 0.60

ส่วนราชการ 239 65 174 5,827.99 45.09 0.77 ให้หน่วยงานอืน่ด้าเนินการจ้านวน 40 รายการ

กลุ่มจังหวดั 472 92 206 174 1,940.08 1.45 0.07 ปริมาณงาน 473 รายการ ยกเลิก 1 รายการเนื่องจากติดปัญหา
ที่ดิน

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ป ีพ .ศ. 2560

งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน
ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงินรวมทั งสิ น 
288,846,300 บาท 

รายละเอียดงบประมาณ

ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ (ล้านบาท)

หมายเหตุ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (รายการ)

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 

 

2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 

 


