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สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560) 

 

              กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 7 แหล่ง  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
94,637.94 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,268 รายการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,736 รายการ งบประมาณ  37,918.86 
ล้านบาท เบิกจ่าย 27,880.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.53  
  - อยู่ระหว่างเตรียมการ 80 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.19 ( ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง ) 
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 129 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.92  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 1,858 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.58 
  - แล้วเสร็จ 4,669 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.31 
 2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,646 รายการ งบประมาณ 12,275.74 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,896.16  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 72.47   
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 145 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.12 
  - แล้วเสร็จ 4,479 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.41 
 3. เงินกู้  โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
(เพิ่มเติม 2558-2559) ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,744.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,383.77  ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 80.83   
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 117 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.46 
   - แล้วเสร็จ 639 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.41 
 4. เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท เบิกจ่าย  
3,656.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.78 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 251 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.06 
  - แล้วเสร็จ 294 รายการ คิดเป็นร้อยละ 53.95 
 5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ  232.67 
ล้านบาท เบิกจ่าย  122.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.65 
   - อยู่ระหว่างเตรียมการ 110 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.90  
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 86 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.08  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 75 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.79 
  - แล้วเสร็จ 582 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.23 
 6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 
649.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.61 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 65.52 
   - แล้วเสร็จ 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.48 
 7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณ
งาน 725 รายการ (ยกเลิก 8 รายการและให้หน่วยงานอื่นด าเนินการจ านวน 44 รายการ)  งบประมาณ  14,732.65  ล้าน
บาท เบิกจ่าย  2,419.59  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.42 
   - อยู่ระหว่างเตรียมการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.89 
   - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.49 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 614 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.23 
   - แล้วเสร็จ 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.39 
  

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



ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

รวม
อยู่

ระหว่าง
เตรยีมการ

อยู่ระหว่าง
จัดซ้ือจัดจ้าง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสรา้ง

แล้วเสรจ็ ได้รบัจัดสรร ผลเบิกจ่าย รอ้ยละ

รวมทัง้หมด 14,268        196 248 3,098 10,726 94,637.94 62,008.52 65.52

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 
(พ.ร.บ.)

6,736 80 129 1,858     4,669        37,918.86 27,880.56 73.53

2.  งบกลาง 4,646          -   22 145 4,479 12,275.74 8,896.16 72.47

  2.1  แผนงาน/โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้า  ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)

5           -               -   3 2            583.00          91.63 15.72 ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 
รายการ เบกิจา่ย 1,619.50 ล้านบาท ด้าเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในป ี60 
จ้านวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท

  2.2  งบกลาง กปร.58 10           -               -   2 8            252.91        199.77 78.99 ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87   ล้านบาท แล้วเสร็จ 91
 รายการ เบกิจา่ย 147.01 ล้านบาท ด้าเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในป ี60 
จ้านวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท

  2.3  งบกลาง กปร.59 66           -               -   13 53          1,312.05     1,110.07 84.61 ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ39 
รายการ เบกิจา่ย 934.35 ล้านบาท ด้าเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จใน ป ี60 
จ้านวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท

  2.4  งบกลาง กปร.60 53             20 32 1          1,118.26        190.40 17.03 ปริมาณงาน 63 รายการ งบประมาณ 1,342.79 ล้านบาท ได้รับจดัสรร 53
 รายการ เปน็เงิน 1,118.26 ล้านบาท

  2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จา่ยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและกา้วหน้าของประเทศตาม
แนวทางปฏรูิป เพือ่ด้าเนินการโครงการ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง และอทุกภยั

999           -   2 75 922 5,735.35     4,234.29 73.83 ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ 
งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 
5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ด้าเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี
 60 จ้านวน 998 รายการ งบประมาณ 5,735.35 ล้านบาท

  2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ป ี
2559

2,672           -   7 2,665          2,376.54     2,313.31 97.34 ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 5 
รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท 
คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.54 ล้านบาท /ระหว่าง
ด้าเนินการกอ่สร้าง 2 รายการ รอเบกิจา่ย 5 รายการ

  2.7 รายการเงินส้ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉิน
หรือจ้าเปน็ เพือ่ด้าเนินการตามแผนงานเพิม่
ประสิทธิภาพการระบายน ้า(กา้จดัวัชพืช)

283           -               -                -   283 57.69          56.62 98.15 ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท 
ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื นที่ด้าเนินการ
ซ ้าซ้อนกบัองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ 
งบประมาณ 57.69 ล้านบาท
(โครงการปดิ 31 มีนาคม พ.ศ.2560)

2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือฟืน้ฟู
เกษตรกรที่ประสบอทุกภยัภาคใต้ ป ี
2559/2560

558           -               -   13 545 839.94        700.07 83.35

3. เงินกู้ 757          -   1 117 639 22,744.87 18,383.77 80.83

   3.1 โครงการเงินเพือ่พัฒนาระบบบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนน
 ระยะเร่งด่วน(เพิม่เติม 2558)

722           -   1 86 635        21,367.40    17,656.61 82.63 ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจดัสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอดจดัสรรที่
ใช้จริง 21,367.40 ล้านบาท  ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 635 รายการ 
คงเหลือ 87 รายการ ยกเลิก 3 รายการ

  3.2 โครงการเงินเพือ่พัฒนาระบบบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนน
 ระยะเร่งด่วน(เพิม่เติม 2559)

35           -               -   31 4          1,377.47        727.16 52.79 ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41   ล้านบาท โอนจดัสรร 
1,377.47 ล้านบาท

4. เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2554-2559 545          -              -   251 294         6,016.39     3,656.49 60.78 ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,113.99 ล้านบาท  เงินพับ/หมด
ความจ้าเปน็ จ้านวน 76 รายการ งบประมาณ 97.60 ล้านบาท 
ด้าเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในป ี60 จ้านวน 545 รายการ งบประมาณ 
6,016.39 ล้านบาท

5. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ปี
 พ.ศ. 2560

853        110 86 75      582           232.67 122.51      52.65 ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท 
เนื่องจากรายการซ ้า

6. เงินกองทุนจัดรปูทีด่ิน ปี พ.ศ. 2560 58          -              -   38        20           716.76       649.45 90.61

7 แผนงานบูรณาการเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็และยั่งยนืให้กับเศรษฐกิจประเทศ 
(60 เพ่ิมเติม)

673 6 10 614 43       14,732.65     2,419.59 16.42

ส่วนราชการ 195 4 179 12 5,827.99 1074.87 18.44 ปริมาณงาน 239 รายการ ใหห้น่วยงานอื่นด้าเนินการจ้านวน
44 รายการ

กลุ่มจงัหวัด 478 6 6 435 31 8,904.66 1344.71 15.10 ปริมาณงาน 486 รายการ ยกเลิก 8 รายการ

ตารางสรปุความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ป ีพ.ศ. 2560

งบประมาณเฉพาะงบรายจา่ยลงทุน
ปรับลดงบประมาณตามพระราชบญััติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ้าปี
งบประมาณ 2560 รายจา่ยลงทุน วงเงินรวมทั งสิ น 288,846,300 บาท 

รายละเอียดงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

หมายเหตุ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (รายการ)

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 

 

2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 

 


