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สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561) 

 

              กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 7 แหล่ง  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
102,007.53 ล้านบาท ปริมาณงาน 10,605 รายการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,957 รายการ งบประมาณ  47,474.28 
ล้านบาท เบิกจ่าย 11,748.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.75  
  - อยู่ระหว่างเตรียมการ 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.19  
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 366 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.26  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 4,945 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.08 
  - แล้วเสร็จ 1,563 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.47 
 2. งบกลาง ปริมาณงาน 164 รายการ งบประมาณ 4,997.11 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,633.37 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 32.69   
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.54 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 113 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.90 
  - แล้วเสร็จ 37 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.56 
 3. เงินกู้  โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
(เพิ่มเติม 2558-2559) ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,744.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,810.00  ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 82.70   
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 104 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.74 
   - แล้วเสร็จ 652 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.13 
 4. เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2555-2560 ปริมาณงาน 850 รายการ งบประมาณ 10,351.80 ล้านบาท เบิกจ่าย  
2,879.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.82 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 723 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.06 
  - แล้วเสร็จ 127 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.94 
 5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2561 ปริมาณงาน 1,117 รายการ งบประมาณ 55.03 
ล้านบาท เบิกจ่าย 14.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.81 
   - อยู่ระหว่างเตรียมการ 387 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.65  
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 466 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.72  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 264 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.63 
 6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 79 รายการ งบประมาณ 1,061.91 ล้านบาท เบิกจ่าย 
314.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.58 
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.27  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 76 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.20 
  - แล้วเสร็จ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.53 
 7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม)       
ปริมาณงาน 733 รายการ (ยกเลิก 8 รายการและให้หน่วยงานอื่นด าเนินการจ านวน 44 รายการ)  งบประมาณ  
15,322.53 ล้านบาท เบิกจ่าย  5,296.97  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.57 
   - อยู่ระหว่างเตรียมการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88 
   - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.32 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 456 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.96 
   - แล้วเสร็จ 210 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.84 
  

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



ข้อมูล ณ วนัที ่15 มีนาคม 2561

รวม
อยู่

ระหว่าง
เตรียมการ

อยู่
ระหว่าง
จัดซ้ือจัด

จ้าง

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ไดร้ับจัดสรร
 

ผลเบกิจ่าย ร้อยละ

รวมทั้งหมด 10,605 476 857 6,681 2,591 102,007.53 40,696.46 39.90

1. งบประมาณรายจ่ายป ีพ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.) 6,957 83 366 4,945    1,563               47,474.28 11,748.29 24.75

2.  งบกลาง 164         -   14 113 37 4,997.11 1,633.37 32.69

2.1  แผนงาน/โครงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า  ระยะ
เร่งด่วน (งบกลาง)

3          -              -   2          1                   526.00                    72.25 13.74 ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท
แล้วเสร็จ 86รายการ  รายการที่ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จในป ี2560 จ้านวน 3 
รายการ งบประมาณ 526.00 ล้านบาท

2.2  งบกลาง กปร.59 2          -              -   2         -                       46.63                      4.65 9.97 ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 103 รายการ
  รายการที่ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จในป ี2560 จ้านวน 2 รายการ งบประมาณ 
46.63 ล้านบาท

2.3  งบกลาง กปร.60 68             2 55        11                1,402.97                   682.57 48.65 ปริมาณงาน 80 รายการ งบประมาณ 1,581.92 ล้านบาท แล้วเสร็จ 12 รายการ  
รายการที่ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จในป ี2560 จ้านวน 68 รายการ งบประมาณ 
1,402.97 ล้านบาท

2.4  งบกลาง กปร.61 10  -             9 1  -                   224.67                         -   0.00 ปริมาณงาน 27 รายการ งบประมาณ 285.67 ล้านบาท ได้รับจดัสรรงบประมาณ 
10 รายการ งบประมาณ 224.67 ล้านบาท ปจัจบุนัยังไม่มีผลการเบกิจา่ย อยู่
ระหว่างกอ่สร้าง 1 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจดัซื อจดัจา้ง 9 รายการ และ 
อยู่ระหว่างส้านักงบประมาณพจิารณาจดัสรรงบประมาณ 17 รายการ

2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จา่ยเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
กา้วหน้าของประเทศตามแนวทางปฏรูิป เพือ่ด้าเนินการ
โครงการแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง และอุทกภยั

40          -                - 18 22 1,206.30                   591.83 49.06 ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ 
งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้าน
บาท แล้วเสร็จ 12 รายการ  รายการที่ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จในป ี2560 จ้านวน 
40 รายการ งบประมาณ 1,206.30 ล้านบาท

2.6 งบกลาง รายการเงินส้ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ้าเปน็
เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยตามนโยบายรัฐบาล

41   -                3 35          3 1590.54                   282.07 17.73 ด้าเนินการโดยกองทพับก จ้านวน 17 รายการ

3. เงินกู้ 757         -   1 104 652 22,744.87 18,810.00 82.70

3.1 โครงการเงินเพือ่พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้า
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิม่เติม 2558)

722          -   1 77 644               21,367.40              18,001.42 84.25 ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจดัสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอดจดัสรรที่ใช้จริง 
21,367.40 ล้านบาท  ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 643 รายการ คงเหลือ 79 
รายการ ยกเลิก 3 รายการ

3.2 โครงการเงินเพือ่พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้า
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิม่เติม 2559)

35          -              -   27 8                1,377.47                   808.58 58.70 ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41   ล้านบาท โอนจดัสรร 1,377.47
 ล้านบาท

4. เงินกันเหลื่อมป ีพ.ศ. 2555 - 2560 850         -             -   723 127 10,351.80 2,879.51 27.82 ปริมาณงานที่ยกเลิก จ้านวน 12 รายการ งบประมาณ 295.10 ล้านบาท

 4.1 เงินกนัเหล่ือมป ีพ.ศ. 2555 5          -              -   4 1                   154.20                      0.43 0.28

 4.2 เงินกนัเหล่ือมป ีพ.ศ. 2556 6          -              -   4 2                   128.81                    20.77 16.12

 4.3 เงินกนัเหล่ือมป ีพ.ศ. 2557 16          -              -   11 5                   282.07                   114.47 40.58

 4.4 เงินกนัเหล่ือมป ีพ.ศ. 2558 20          -              -   14 6                   289.56                    13.52 4.67

 4.5 เงินกนัเหล่ือมป ีพ.ศ. 2559 118          -              -   100 18                   818.30                   229.99 28.11

 4.6 เงินกนัเหล่ือมป ีพ.ศ. 2560 685          -              -   590 95                8,678.86                2,500.33 28.81

5. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ป ีพ.ศ. 2561 1,117       387 466 264        -                     55.03 14.20                  25.81 เพิม่ 1 รายการ งบประมาณ 15,965.00 ล้านบาท

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดนิ 79         -   1 76 2 1,061.91 314.12 29.58

6.1 เงินกองทนุจดัรูปที่ดิน ป ีพ.ศ. 2560 7          -              -   5          2                   114.15                    93.32 81.75 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 711.06 ล้านบาท แล้วเสร็จ 51รายการ  
รายการที่ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จในป ี2560 จ้านวน 7 รายการ งบประมาณ 
115.74 ล้านบาท

6.2 เงินกองทนุจดัรูปที่ดิน ป ีพ.ศ. 2561 72          -               1 71         -                     947.76                   220.80 23.30

7 แผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเขม้แขง็และยัง่ยนื
ให้กับเศรษฐกิจประเทศ (60 เพ่ิมเตมิ)

681 6 9 456 210             15,322.53               5,296.97 34.57

ส่วนราชการ 195          -   1 137 57 5,868.12 2,953.55 50.33 ปริมาณงาน 239 รายการ ใหห้น่วยงานอื่นด้าเนินการจ้านวน
44 รายการ

กลุ่มจงัหวัด 486 6 8 319 153 9,454.41 2,343.42 24.79 ปริมาณงาน 494 รายการ ยกเลิก 8 รายการ

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ป ีพ .ศ. 2561

รายละเอียดงบประมาณ

ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

หมายเหตุ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (รายการ)

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



 

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 

 

2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 

 


