


แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามส านัก (ณ วันที่ 5 ก.ค. 62)
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แผน ณ ส้ินเดือน ก.ค. 62

ท่ีส านัก/กองแจ้ง 
ร้อยละ  77.90

เป้าหมายรัฐบาล 
ณ ส้ินเดือน ก.ค. 62

ร้อยละ 76.66

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายรัฐบาล
หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาด าเนินการ จ านวน 745 รายการ งบประมาณ 2,433.02 ล้านบาท

2. สลก. และ สจด. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาด าเนินในไตรมาสที่ 3

แผนการเบิกจ่ายรายส านัก ณ ส้ินเดือน ก.ค. 62

1,242.83 965.40 77.68 สชป.10 1,539.58 1,029.39 66.86
1,297.65 861.02 66.35 สชป.11 1,493.46 819.70 54.89
875.62 573.09 65.45 สชป.12 1,855.69 1,017.22 54.82
964.89 635.37 65.85 สชป.13 1,195.56 761.95 63.73
1,814.09 1,292.63 71.26 สชป.14 1,962.43 860.51 43.85
2,048.85 1,415.89 69.11 สชป.15 1,004.98 685.72 68.23
2,260.43 1,779.63 78.73 สชป.16 1,787.10 1,208.15 67.60
2,178.74 998.10 45.81 สชป.17 1,143.18 547.03 47.85
2,345.70 1,203.92 51.32 สคก. 1,051.46 873.73 83.10
7,452.29 4,311.38 57.85 สสธ. 387.58 352.69 91.00
8,380.07 5,850.39 69.81 สจด. 10.95 1.15 10.49
187.55 110.57 58.95 สมด. 2,836.61 2,723.95 96.03
508.48 114.13 22.45 สลก. 11.59 1.37 11.82
106.70 50.23 47.08 รวม 47,944.08 31,044.30 64.75

สชป.1

หน่วยงาน

สชป.2

สชป.3

สชป.4

สชป.5

สพญ.
กพก.
สบอ.
สบก.

สอส.

สชป.6

สชป.7

สชป.8

สชป.9

ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร หน่วยงาน
งบประมาณโอนจัดสรร 

(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท)

งบประมาณโอนจัดสรร 

(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท)
ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร



ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจ าปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท 
เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 84.66%

ผลการเบิกจ่าย 38,303.44 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ  สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 27.04%

ผังแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมชลประทาน

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน

❏ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.97%
❏ มีการจัดซื้อจัดจา้งหลายครั้ง 1.99%
❏ ฝนตกหนักในพื้นที่ด าเนินการ 1.49%
❏ อื่น ๆ 93.56%

ปัญหาและอุปสรรคงานด าเนินการเอง
❏ มีการจัดซื้อจัดจา้งหลายครั้ง 4.55% ❏ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 1.14
%
❏ เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ าเพื่อการเกษตรก่อน 1.14%
❏ ฝนตกหนักในพื้นที่ด าเนินการ 2.27%
❏ อื่นๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่น าเครื่องจักร                                                               
ไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 90.91%

❏ มีการแก้ไขแบบ/แกไ้ขสัญญา 6.67%
❏ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.82%
❏ ฝนตกหนักในพื้นที่ด าเนินการ 1.21%
❏ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 1.21%
❏ อื่น ๆ เช่น เข้าปฏิบัติงาน ตามแผนที่วางไว้   89.09%

1. ยังไม่ด าเนินการ 24.96 ล้านบาท จ านวน 2 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจา้ง 634.38 ล้านบาท จ านวน 37 รายการ  
3. ท าข้อผูกพัน 9,048.91 ล้านบาท จ านวน 419 รายการ

เบิกจ่ายต่ ากว่า 76.66% เบิกจ่ายต่ ากว่า 76.66%

1. ยังไม่ด าเนินการ 362.66 ล้านบาท จ านวน 48 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง 3,965.09 ล้านบาท จ านวน 79 รายการ  
3. ท าข้อผูกพัน 34,570.13 ล้านบาท จ านวน 455 รายการ

เบิกจ่ายต่ ากว่า 76.66%

1. ยังไม่ด าเนินการ 679.93 ล้านบาท จ านวน 61 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจา้ง 982.43 ล้านบาท จ านวน 182 รายการ  
3. ท าข้อผูกพัน 9,116.28 ล้านบาท จ านวน 987 รายการ

รายจ่ายประจ า 8,336.10 ล้านบาท     รายจ่ายงบลงทุน 58,136.09 ล้านบาท
เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 76.66% 
ผลการเบิกจ่าย 32,240.72 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 55.46% 
ต่ ากว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 21.20%

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 86.67%  
ผลการเบิกจ่าย 6,062.72 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 72.73%    
ต่ ากว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 13.94%

1. ยังไม่ด าเนินการ 679.93 ล้านบาท จ านวน 61 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,507.21 ล้านบาท จ านวน 286 รายการ  
3. ท าข้อผูกพัน 23,453.21 ล้านบาท จ านวน 5,265 รายการ
ผลการเบิกจ่าย 19,169.62 ล้านบาท คิดเป็น 74.76% ต่ ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 1.90% 

งานด าเนินการเอง 25,640.35 ล้านบาท จ านวน 5,612 รายการ

1. ยังไม่ด าเนินการ 362.66 ล้านบาท จ านวน 48 รายการ
2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 1,133.39 ล้านบาท จ านวน 82 รายการ 
3. ท าข้อผูกพัน 16,708.09 ล้านบาท จ านวน 969 รายการ
ผลการเบิกจ่าย 7,032.99 ล้านบาท คิดเป็น 38.63% ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 38.03%

จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,204.14 ล้านบาท จ านวน 1,099 รายการ

1. ยังไม่ด าเนินการ 24.96 ล้านบาท จ านวน 2 รายการ
2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 641.34 ล้านบาท จ านวน 41 รายการ
3. ท าข้อผูกพัน 13,625.30 ล้านบาท 990 รายการ 
ผลการเบิกจ่าย 6,038.11 ล้านบาท คิดเป็น 42.25% ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 34.41%

จ้างเหมาบางส่วน 14,291.60 ล้านบาท จ านวน 1,033 รายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 



สรุปผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  

 กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ 
จ านวน 58,136.09 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 32,240.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.46  
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562) ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 
(เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 76.66) ร้อยละ 21.20 และต่ ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่ส านัก/กองปรับแผน  
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 (แผนส านัก/กอง ร้อยละ 77.90) ร้อยละ 22.44 รายละเอียดดังนี้ 

 1.  จ าแนกตามส านัก/กอง 
  1.1 ส านัก/กองที่มีผลการเบิกจา่ยสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 5 ส านัก ได้แก่ สมด.  
สสธ.  สคก.  สชป. 7  และ สชป. 1         
  1.2 ส านัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต  ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 22 ส านัก ได้แก่ 
สชป. 5  กพก.  สชป. 6  สชป. 15  สชป. 16  สชป. 10  สชป. 2  สชป. 4  สชป. 3  สชป. 13  สบอ.  สพญ.  
สชป. 11  สชป. 12  สชป. 9  สชป. 17  สอส.  สชป. 8  สชป. 14  สบก.  สลก.  และ สจด.  

 2. จ าแนกตามประเภทการด าเนินงาน  
  2.1 งานด าเนินการเอง งบประมาณ 25,640.35 ล้านบาท เบิกจ่าย 19,169.62 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 74.76 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 1.90 
  2.2 งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ 18,204.14 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,032.99 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.63 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 38.03 
  2.3 งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ 14,291.60 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,038.11 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.25 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 34.41 

 3. รายการงานที มีผลการเบิกจ่ายต  ากว่าเป้าหมายที รัฐบาลก าหนด จ านวน 2,267 รายการ  
จากจ านวนรายการทั้งสิ้น 7,744 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.27 จ าแนกไดด้ังนี ้

3.1 งานปรับปรุง ร้อยละ 27.39 
3.2 งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 19.37 
3.3 งานยางพารา ร้อยละ 18.97 
3.4 งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ า ระบบระบายน้ า และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ 18.17 
3.5 งานขุดลอกล าน้ า ร้อยละ 5.60 
3.6 อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา ส ารวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ 10.50 

 4.  ปัญหาอุปสรรค 
  จากการตรวจสอบ พบว่ารายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าที่รัฐบาลก าหนดดังกล่าว  
ส านัก/กองทีเ่กีย่วข้องได้ระบปุัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในระบบติดตามออนไลน์ จ านวน 466 รายการ ดังนี ้
  - แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป/มีการ
เปลี่ยนแปลงการท าประโยชน์ในที่ดิน/ เพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ 9.23 
  - ผู้รับจ้างไม่น าเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 6.65 
  - ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 
ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา
จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทบต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ 5.36 
  - ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มี  
ผู้รับจ้างมาย่ืนเอกสารประกวดราคา ร้อยละ 3.22 
  - ฝนตกหนักในพื้นที่ด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ 1.72 
  - อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ าเพื่อท าการเกษตรก่อน เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
เสร็จ จึงจะด าเนินการก่อสร้างได้ งานสัญญาด าเนินการล่าช้ากว่าแผน งานจ้างเหมา มีเงื่อนไขและระยะเวลา 
การเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ รอหมดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรตามข้อตกลง  
และไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ 73.82  

***************************** 
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รวมท้ังส้ิน 2,267 32,089,419,105.00 24,637,603,361.00 9,360,166,065.00 37.99 58 658,851,730 182 982,434,532 987 8,762,679,975 48 362,657,720 79 1,122,444,900 455 10,492,088,052 2 24,964,869 37 634,383,300 419 9,048,914,027

สชป. 1 93 572,754,811.00 405,068,057.00 194,775,811.00 48.08 6 87,512,500 62 288,635,181 1 5,740,130 8 33,918,000 9 27,449,000 7 129,500,000

สชป. 2 89 917,787,369.00 687,653,049.00 318,163,582.00 46.27 15 154,476,300 24 152,022,800 8 27,987,000 4 36,248,400 1 16,297,869 11 160,039,000 26 370,716,000

สชป. 3 49 532,856,661.00 397,148,314.00 130,135,732.00 32.77 3 2,052,000 2 43,444,000 20 34,962,300 1 2,000,000 15 296,398,361 8 154,000,000

สชป. 4 73 825,194,700.00 534,566,423.00 225,600,384.00 42.20 37 316,170,800 17 64,147,300 2 4,768,000 8 131,958,600 9 308,150,000

สชป. 5 122 762,885,822.00 562,728,166.00 138,016,314.00 24.53 1 26,600 4 1,539,085 52 243,355,737 3 15,297,800 53 339,734,600 9 162,932,000

สชป. 6 102 1,373,490,290.00 934,969,790.00 394,810,847.00 42.23 3 8,971,508 3 8,188,836 51 448,967,736 1 1,438,990 3 5,000,000 4 47,880,000 37 853,043,220

สชป. 7 116 930,139,131.00 537,186,112.00 233,722,070.00 43.51 1 12 93,000,000 37 248,836,083 19 98,509,048 3 53,000,000 44 436,794,000

สชป. 8 215 2,470,609,736.00 1,629,543,018.00 517,882,300.00 31.78 10 17,235,500 10 114,487,637 63 220,436,869 7 59,678,000 9 25,729,930 11 192,192,400 105 1,840,849,400

สชป. 9 107 1,977,228,718.00 1,578,886,259.00 509,900,850.00 32.29 2 3,639,705 7 70,109,813 46 660,196,000 6 52,285,000 29 588,928,800 17 602,069,400

สชป. 10 119 1,277,192,748.00 911,580,763.00 429,315,132.00 47.10 3 1,303,123 4 1,280,800 64 256,874,725 1 100,000,000 3 48,381,200 39 755,352,900 5 114,000,000

สชป. 11 114 1,430,589,443.00 1,173,783,365.00 523,081,729.00 44.56 2 1,650,000 13 12,616,143 62 471,381,100 2 81,000,000 5 77,570,000 30 786,372,200

สชป. 12 123 1,275,548,835.00 1,138,890,877.00 340,000,757.00 29.85 3 3,015,100 56 109,003,235 2 36,200,000 51 838,530,500 11 288,800,000

สชป. 13 126 791,277,758.00 609,805,220.00 231,574,749.00 37.98 2 30,500,000 13 49,828,479 86 331,749,279 9 62,400,000 16 316,800,000

สชป. 14 105 1,733,399,361.00 1,467,478,023.00 400,038,412.00 27.26 1 19,667,300 1 4,396,694 36 326,917,467 2 26,830,000 47 599,509,000 1 19,921,900 17 736,157,000

สชป. 15 80 684,555,200.00 418,362,036.00 117,788,063.00 28.15 1 262,500 46 72,038,700 3 3,000,000 2 83,780,000 28 525,474,000

สชป. 16 64 1,039,247,684.00 973,195,486.00 449,193,411.00 46.16 2 2,153,126 1 30,300 21 30,002,100 1 7,000,000 27 716,688,158 12 283,374,000

สชป. 17 95 844,286,840.00 758,874,052.00 174,456,979.00 22.99 3 2,264,600 14 33,784,400 8 51,425,300 3 27,100,000 49 482683540 18 247,029,000

ศทส. 7 8,787,000.00 5 5,298,444 1 3,000,000 1 488,556

สมด. 17 308,390,400.00 173,574,603.00 95,156,861.00 54.82 17 308,390,400

สคก. 70 213,281,332.00 210,307,364.00 83,092,181.00 39.51 2 418,968 4 20,700,445 64 192,161,919

สจด. 9 10,161,000.00 10,161,000.00 356,637.00 3.51 5 7,200,000 2 1,733,000 1 930,000 1 298,000

สลก. 7 11,365,907.00 11,365,907.00 1,145,000.00 10.07 5 760,300 1 8,667,000 1 1,938,607

สบก. 26 513,548,700.00 466,893,686.00 76,342,160.00 16.35 4 242,500,000 7 57,350,000 3 22,000,000 12 191,698,700

สบอ. 92 205,676,200.00 131,221,284.00 58,470,628.00 44.56 2 14,800,000 46 48,937,500 8 33,208,100 3 14,747,700 26 69,066,900 7 24,916,000

สพก. 97 4,321,521,359.00 4,021,388,461.00 1,871,875,677.00 46.55 9 44,210,500 63 2,806,288,500 1 50,000,000 23 1,351,022,359 1 70,000,000

สพญ. 137 6,804,458,600.00 4,795,767,296.00 1,804,535,129.00 37.63 14 206,733,900 18 210,191,200 51 1,141,068,100 2 11,048,000 3 643,933,000 32 3,770,867,200 17 820,617,200

สวพ. 5 10,209,100.00 5 10,209,100

สอส. 5 93,974,400.00 97,204,750.00 40,734,670.00 41.91 1    30,000,000.00 4        63,974,400.00

อ่ืนๆ 3 149,000,000.00 1 100,000,000.00 2   49,000,000.00

 สรุปกำรผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 (รำยกำรท่ีมีผลเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำร้อยละ 76.66)

ส ำนัก/กอง ยังไม่ด ำเนินกำร  จัดซ้ือจัดจ้ำง ท ำข้อผูกพัน ยังไม่ด ำเนินกำรงบประมำณปี
ปัจจุบัน (บำท)

จ ำนวน
รำยกำร

จ้ำงเหมำบำงส่วนงำนด ำเนินกำรเอง จ้ำงเหมำท้ังโครงกำร

 จัดซ้ือจัดจ้ำง ท ำข้อผูกพัน ยังไม่ด ำเนินกำร  จัดซ้ือจัดจ้ำง ท ำข้อผูกพันงบประมำณท่ี
ได้รับจัดสรร (บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย 
(บำท)

ร้อยละ



ส ำนัก/กอง รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ ปัญหำ/อุปสรรค ค ำช้ีแจงเพ่ิมเติม ปัญหำ-อุปสรรค

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 58 รำยกำร 658,851,730.00 658,851,730.00 220,718,724.00 37,599,429.00 17.03

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 13 ถนนบนคันคลอง DI.LB. ต ำบลท่ำม่วง อ ำเภอท่ำ

ม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ระยะทำง 7.467 กม. - [ 

162744 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 16,000,000.00 16,000,000.00 ยกเลิกรำยกำรงำน อยู่ระหว่ำงท ำเร่ืองยกเลิกงำน

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 13 ถนนบนคันคลองหนองโรง ต ำบลหนองขำว 

อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ระยะทำง 7.000

 กม. - [ 162745 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 14,500,000.00 14,500,000.00 ยกเลิกรำยกำรงำน อยู่ระหว่ำงท ำเร่ืองยกเลิกงำน

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 6 ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ำรุงรักษำอำคำรชลประทำน

โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดกำฬสินธ์ุ จ ำนวน 10 แห่ง (โอน

เปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 172908 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 6,874,145.00 6,874,145.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 6 ซ่อมแซม/ปรับปรุง บ ำรุงรักษำอำคำรชลประทำน

โครงกำรอันเนืองมำจำกพระรำชด ำริ ในพ้ืนท่ี 

จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 

172937 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 603,963.00 603,963.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 ปรับปรุงฝำยเพ่ือนพ่ึง (ภำฯ) จังหวัดนครรำชสีมำ 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 172915 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 9,473,000.00 9,473,000.00 9,381,333.00 1,853.00 0.02 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 ซ่อมแซมระบบส่งน้ ำฝ่ังซ้ำยอ่ำงเก็บน้ ำห้วยหินข้ำว 

(ระยะท่ี1) จังหวัดสระบุรี - [ 174908 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำโครงกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นอ่ำง

เก็บน้ ำแม่แวน อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

เชียงใหม่ (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 172925 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 9,800,000.00 9,800,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 3 แก้มลิงบึงหล่ม ต ำบลลำดยำว อ ำเภอลำดยำว 

จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - 

[ 174635 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 18,000.00 18,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 3 ระบบระบำยน้ ำคลองม่วง กม.1+000 ถึง กม.

9+000 พร้อมขุดลอกคลองท้ำยน้ ำบึงหล่ม ต ำบล

ลำดยำว อ ำเภอลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์ (โอน

เปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174636 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,500,000.00 1,500,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 3 ระบบระบำยน้ ำคลองแห้ง-คลองขม-คลองใหญ่-

คลองม่วง และอำคำรบังคับน้ ำคลองบ้ำนตะเคียน

งำม-คลองชมพู ต ำบลลำดยำว อ ำเภอลำดยำว 

จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - 

[ 174637 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 534,000.00 534,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 7 (27) สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำน

ชำดค ำพวง (แห่งท่ี 3) ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอ

พิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี (ค่ำ

อ ำนวยกำร) - [ 170929 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 แก้มลิงสระเพลง พร้อมอำคำรประกอบ ต ำบลสูง

เนิน อ ำภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ (โอน

เปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174638 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 750,000.00 750,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 แก้มลิงบุงระเริง พร้อมอำคำรประกอบ ต ำบลใหม่ 

อ ำเภอเนินสูง จังหวัดนครรำชสีมำ (โอน

เปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174639 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,750,000.00 1,750,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 แก้มลิงบ้ำนดอนท้ำว พร้อมอำคำรประกอบ ต ำบล

เมืองปรำสำม อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174640 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 500,000.00 500,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 แก้มลิงบึงปรำสำท พร้อมอำคำรประกอบ ต ำบล

เมืองปรำสำท อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174641 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 500,000.00 500,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 แก้มลิงวังหมำล้ี พร้อมอำคำรประกอบ ต ำบล

มะเกลือใหม่ อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174642 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 750,000.00 750,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 แก้มลิงหนองขนุน ต ำบลวังหิน อ ำเภอโนนแดง 

จังหวัดนครรำชสีมำ (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - 

[ 174643 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,500,000.00 1,500,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 แก้มลิงคลองทะลุ พร้อมอำคำรประกอบ ต ำบล

เมืองปรำสำท อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174644 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 499,500.00 499,500.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 11 ซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำรช้ันเอก(อ.4/11) 

ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174619 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 850,000.00 850,000.00 850,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ ปรับปรุงท่ีท ำกำร ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 

(อำคำรวิชำกำร ช้ัน 4) กรมชลประทำน สำมเสน 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174631 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 7,140,000.00 7,140,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักเคร่ืองจักรกล เพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยคลองสำน โครงกำร

ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำพระองค์ไชยำนุชิต (โอน

เปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174597 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 242,147.00 242,147.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินกลำง ซ่อมแซมอำคำรท่ีท ำกำรและอำคำรประกอบ 

ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ ำเพ่ือกำร

เกษตรกรรมท่ี 31 จังหวัดนครศรีธรรมรำช - [ 

174916 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินกลำง ซ่อมแซมระบบประปำ ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินและ

จัดระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรกรรมท่ี 33 จังหวัด

พัทลุง (โอนเปล่ียนแปลง3) - [ 174911 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

รำยละเอียดรำยกำรงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ท่ียังไม่ด ำเนินกำร ประเภทงำน ด ำเนินกำรเอง



ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 5 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำยอำคำรอัดน้ ำกลำง

คลอง LMC อ่ำงเก็บน้ ำห้วยแกง กม.1+046 

จ ำนวน 1 แห่ง โครงกำรชลประทำนกำฬสินธ์ุ 

ต ำบลดงพยุง อ ำเภอดอนจำน จังหวัดกำฬสินธ์ุ 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174649 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 26,600.00 26,600.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 6 ก่อสร้ำงระบบโทรมำตรเหนือเข่ือนล ำปำว จังหวัด

กำฬสินธ์ุ (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 173260 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,493,400.00 1,493,400.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 ซ่อมแซมระบบระบำยน้ ำฐำนเข่ือนล ำปะเทีย 

โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำล ำนำงรอง ต ำบล

หนองแวง อ ำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์ 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174658 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,313,000.00 1,313,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 ซ่อมแซมบำนระบำย จ ำนวน 5 บำน จังหวัด

นครรำชสีมำ (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 

173199 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 200,000.00 200,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 9 ซ่อมแซม ปตร.คลองป่ำแดง ต ำบลท่ำใหม่ อ ำเภอ

ท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ)

 - [ 173297]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 232,205.00 232,205.00 232,205.00 143,451.00 61.78 ไม่ติดปัญหำใดๆแล้ว

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 9 ซ่อมแซมประตูระบำยน้ ำคลองชวดเดือย จังหวัด

ฉะเชิงเทรำ (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 

173197 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 3,407,500.00 3,407,500.00 ไม่ติดปัญหำใดๆแล้ว

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 โครงกำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณ

รอบหัวงำนโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำป่ำสักใต้ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 

(รำยกำรเพ่ิมเต่ิม) - [ 174838 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 499,700.00 499,700.00 499,700.00 0.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ขอปรับเปล่ียนจุดด ำเนินกำร

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 11 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำยพร้อมเกียร์

มอเตอร์ ปตร.คลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 173179 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 800,000.00 800,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ ำ 1R-MC (ด้วย

แรงคน) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำระโนด-

กระแสสินธ์ุ ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอระโนด จังหวัด

สงขลำ (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174654 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 165,000.00 165,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 ซ่อมแซมคันก้ันน้ ำ ปตร.หำรอ่ำงทอง ( โครงกำร

พัฒนำลุ่มน้ ำย่อยพรุพ้อ) โครงกำรชลประทำน

พัทลุง ต ำบลดอนประดู่ อ ำเภอปำกพะยูน จังหวัด

พัทลุง (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174655 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,988,126.00 1,988,126.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ(1.3) ค่ำด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปสถำนกำรณ์

น้ ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [ 163073 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2,536,761.00 50.74 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร (19) ค่ำด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน

แก้ไขและแผนติดตำมตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร - [ 163158 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 220,000,000.00 220,000,000.00 166,424,986.00 24,088,185.00 14.47 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินกลำง ซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ 5-6 จ ำนวน 2 

หลัง ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ ำเพ่ือกำร

เกษตรกรรมท่ี 33 จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี (โอน

เปล่ียนแปลง3) - [ 174931 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 116,170.00 6.45 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินกลำง ซ่อมแซมบ้ำนพักโซน C ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินและ

จัดระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรกรรมท่ี 33 จังหวัด

พัทลุง (โอนเปล่ียนแปลง3) - [ 174932 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 900,000.00 900,000.00 900,000.00 54,297.00 6.03 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินกลำง ซ่อมแซมบ้ำนพัก 8 ครอบครัว ส ำนักงำนจัดรูป

ท่ีดินและจัดระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรกรรมท่ี 33 

จังหวัดพัทลุง (โอนเปล่ียนแปลง3) - [ 174933 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 116,170.00 5.81 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 แก้มลิงดูซงปำแย จังหวัดปัตตำนี (โอนเปล่ียนแปลง

 เงินพับ2) - [ 174686 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 19,667,300.00 19,667,300.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ ระบบท่อส่งน้ ำ ควำมยำว 5.46 กม. และอำคำร

ประกอบ โครงกำรระบบชลประทำนส่วนขยำยอ่ำง

เก็บน้ ำประแสร์ ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 

174690 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 80,000,000.00 80,000,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร (5) ค่ำด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนควำมเหมำะสม 

งำนชลประทำน ส ำนักบริหำรโครงกำร 

กรุงเทพมหำนคร - [ 167272]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 20,000,000.00 20,000,000.00 18,500,000.00 9,026,889.00 48.79 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร (1.2) ค่ำส ำรวจจ ำแนกประเภทดิน ส ำนักบริหำร

โครงกำร กรุงเทพมหำนคร - [ 167268 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,500,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 682,236.00 52.48 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร (1.1) ค่ำด ำเนินกำรจัดท ำประเมินผลโครงกำร 

ส ำนักบริหำรโครงกำร กรุงเทพมหำนคร - [ 

167267 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,000,000.00 1,000,000.00 800,000.00 414,815.00 51.85 ไม่ระบุปัญหำ

อ่ืนๆ (108) ค่ำป้องกันและซ่อมแซมโครงกำรเน่ืองจำก

อุทกภัย - [ 167518 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 100,000,000.00 100,000,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 ก่อสร้ำงประตูระบำยน้ ำบำงโหง 2 ต ำบลบ้ำนเลน 

อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (โอน

เปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 173371 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 453,423.00 453,423.00 ยกเลิกรำยกำรงำน ไม่ประสงค์ขอใช้เงินโอนเปล่ียนแปลง 

และได้ท ำเร่ืองโอนเงินกลับส่วนกลำงแล้ว

 ตำมใบจัดสรรโอนเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 

2667 ลงวันท่ี 13 มิถุนำยน 2562

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ ก่อสร้ำงส ำนักงำนช่ัวครำวพร้อมส่วนประกอบอ่ืน 

โครงกำรคลองระบำยน้ ำหลำกบำงบำล-บำงไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (โอนเปล่ียนแปลง เงิน

พับ2) - [ 174743 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 776,000.00 776,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ อำคำรป้องกันตล่ิงคลองนำทวีฝ่ังขวำ โครงกำร

ระบบระบำยน้ ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลำ 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174745 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 24,717,000.00 24,717,000.00 ไม่ระบุปัญหำ



ส ำนักเคร่ืองจักรกล ก ำจัดส่ิงกีดขวำงทำงน้ ำกลุ่มคลองระบำยน้ ำ 

1R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมรำช (โอน

เปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174734 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 176,821.00 176,821.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (4) งำนก่อสร้ำงสะพำนรถยนต์ - [ 163013 ] ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 40,000,000.00 40,000,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ โอนงบประมำณคืนให้กรมชลประทำน

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ งำนก่อสร้ำงถนนรอบอ่ำงเก็บน้ ำ ระยะท่ี 3 (โอน

เปล่ียนแปลง) - [ 173439 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 309,000.00 309,000.00 ไม่ติดปัญหำใดๆแล้ว ไม่มี

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ ค่ำควบคุมงำนจ้ำงเหมำ คลองส่งน้ ำและคลอง

ระบำยน้ ำพร้อมอำคำรประกอบฝ่ังขวำ (โอน

เปล่ียนแปลง) - [ 173440 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 858,200.00 858,200.00 ไม่ติดปัญหำใดๆแล้ว ไม่มี

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (1.1) โครงกำรพัฒนำลุ่มน้ ำตำปี - พุมดวง จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี (ค่ำส ำรวจออกแบบ) - [ 162986 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 3,000,000.00 3,000,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ - ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ อยู่

ระหว่ำงท ำแผนจัดซ้ือจัดจ้ำง

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (1.1) งำนคลองระบำยน้ ำสำย 3 พร้อมอำคำร

ประกอบ สัญญำท่ี 1 (ค่ำควบคุมงำนจ้ำงเหมำ) - [ 

163061 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 3,655,400.00 3,655,400.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้ำงเข้ำปฎิบัติงำนตำม

สัญญำเน่ืองอยู่ระหว่ำงกำรจัดหำท่ีดิน

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (2.1) งำนคลองระบำยน้ ำสำย 3 ควำมยำว 3.904 

กิโลเมตร พร้อมอำคำรประกอบ สัญญำท่ี 2 (ค่ำ

ควบคุมงำนจ้ำงเหมำ) - [ 163063 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 5,233,100.00 5,233,100.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้ำงเข้ำปฎิบัติงำนตำม

สัญญำเน่ืองอยู่ระหว่ำงกำรจัดหำท่ีดิน

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (3.1) งำนคลองระบำยน้ ำสำย 3 ควำมยำว 4.820 

กิโลเมตร พร้อมอำคำรประกอบ สัญญำท่ี 3 (ค่ำ

ควบคุมงำนจ้ำงเหมำ) - [ 163065 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 5,943,600.00 5,943,600.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้ำงเข้ำปฎิบัติงำนตำม

สัญญำเน่ืองอยู่ระหว่ำงกำรจัดหำท่ีดิน

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (1.2) งำนระบบประปำ - [ 163068 ] ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 1,500,000.00 1,500,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ติดปัญหำท่ีดิน อยู่ระหว่ำงคณะ

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำทดแทนจัดท ำ

บัญชี เสนอกรมอนุมัติและเบิกจ่ำยต่อไป

 เพ่ือจัดหำพ้ืนท่ีก่อสร้ำงและก ำหนดค่ำ

ทดแทนให้รำษฎร

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมงำนเบ้ืองต้น - [ 

163069 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 22,601,600.00 22,601,600.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ติดปัญหำท่ีดิน อยู่ระหว่ำงคณะ

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำทดแทนจัดท ำ

บัญชี เสนอกรมอนุมัติและเบิกจ่ำยต่อไป

 เพ่ือจัดหำพ้ืนท่ีก่อสร้ำงและก ำหนดค่ำ

ทดแทนให้รำษฎร

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (3) ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรเพ่ือแก้ไขและ

พัฒนำส่ิงแวดล้อม - [ 163070 ]

ด ำเนินกำรเอง ยังไม่ด ำเนินกำร 11,000,000.00 11,000,000.00 10,180,500.00 418,602.00 4.11 ติดปัญหำอ่ืนๆ ติดปัญรำษฎรหำท่ีดิน อยู่ระหว่ำงคณะ

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำทดแทนจัดท ำ

บัญชี เสนอกรมอนุมัติและเบิกจ่ำยต่อไป

 เพ่ือจัดหำพ้ืนท่ีก่อสร้ำงและก ำหนดค่ำ

ทดแทนให้



ส ำนัก/กอง รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ ปัญหำ/อุปสรรค ค ำช้ีแจงเพ่ิมเติม ปัญหำ-อุปสรรค

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 48 รำยกำร 398,657,720.00 362,657,720.00 82,446,430.00 2,659,638.00 3.23

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 1 ปรับปรุงถนนลำดยำงทำงเข้ำโครงกำรพัฒนำ

เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำ สำขำแม่น  ำปิงอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริ ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่ ระยะทำง 3.450 กม. (โอนเปล่ียนแปลง 

เงินพับ) - [ 172986 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 5,740,130.00 5,740,130.00 5,740,130.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน  ำสำย LMC อ่ำงเก็บน  ำ

ห้วยลึก ต ำบลแม่ปะ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

ระยะทำง 3.806 กม. - [ 162404 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 6,398,000.00 6,398,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1. อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร 2. อยู่

ระหว่ำงทดสอบ CBR ตำมข้อก ำหนด

ของแบบ 3. อยู่ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำ

ยำงพำรำผสมสำรเพ่ิม จำกบริษัทท่ี

รับรองจำก กำรยำงแห่งประเทศไทย 4.

อัตรำรำคำงำน ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำง เร่ือง

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรก ำหนดรำคำ

กลำงก่อสร้ำง มีผลกระทบต่อระยะทำง

ท่ีก่อสร้ำง

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน  ำสำย 3R-LMC อ่ำง

เก็บน  ำห้วยลึก ต ำบลแม่ปะ อ ำเภอแม่สอด จังหวัด

ตำก ระยะทำง 1.530 กม. - [ 162406 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 2,572,000.00 2,572,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1. อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร 2. อยู่

ระหว่ำงทดสอบ CBR ตำมข้อก ำหนด

ของแบบ 3. อยู่ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำ

ยำงพำรำผสมสำรเพ่ิม จำกบริษัทท่ี

รับรองจำก กำรยำงแห่งประเทศไทย 4.

อัตรำรำคำงำน ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำง เร่ือง

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรก ำหนดรำคำ

กลำงก่อสร้ำง มีผลกระทบต่อระยะทำง

ท่ีก่อสร้ำง

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน  ำสำย 3L-1R-LMC อ่ำง

เก็บน  ำห้วยแม่สอด ต ำบลแม่สอด อ ำเภอแม่สอด 

จังหวัดตำก ระยะทำง 3.700 กม. - [ 162407 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 6,220,000.00 6,220,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1. อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร 2. อยู่

ระหว่ำงทดสอบ CBR ตำมข้อก ำหนด

ของแบบ 3. อยู่ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำ

ยำงพำรำผสมสำรเพ่ิม จำกบริษัทท่ี

รับรองจำก กำรยำงแห่งประเทศไทย 4.

อัตรำรำคำงำน ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำง เร่ือง

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรก ำหนดรำคำ

กลำงก่อสร้ำง มีผลกระทบต่อระยะทำง

ท่ีก่อสร้ำง

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน  ำสำย 1R-3L-1R-LMC

 อ่ำงเก็บน  ำห้วยแม่สอด ต ำบลแม่สอด อ ำเภอแม่

สอด จังหวัดตำก ระยะทำง 1.670 กม. - [ 

162408 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 2,807,000.00 2,807,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1. อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร 2. อยู่

ระหว่ำงทดสอบ CBR ตำมข้อก ำหนด

ของแบบ 3. อยู่ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำ

ยำงพำรำผสมสำรเพ่ิม จำกบริษัทท่ี

รับรองจำก กำรยำงแห่งประเทศไทย 4.

อัตรำรำคำงำน ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำง เร่ือง

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรก ำหนดรำคำ

กลำงก่อสร้ำง มีผลกระทบต่อระยะทำง

ท่ีก่อสร้ำง

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน  ำสำย 1L-1R-LMC อ่ำง

เก็บน  ำห้วยแม่สอด ต ำบลแม่สอด อ ำเภอแม่สอด 

จังหวัดตำก ระยะทำง 1.221 กม. - [ 162409 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 2,052,000.00 2,052,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1. อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร 2. อยู่

ระหว่ำงทดสอบ CBR ตำมข้อก ำหนด

ของแบบ 3. อยู่ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำ

ยำงพำรำผสมสำรเพ่ิม จำกบริษัทท่ี

รับรองจำก กำรยำงแห่งประเทศไทย 4.

อัตรำรำคำงำน ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำง เร่ือง

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรก ำหนดรำคำ

กลำงก่อสร้ำง มีผลกระทบต่อระยะทำง

ท่ีก่อสร้ำง

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน  ำอ่ำงเก็บน  ำแม่ค ำ

ปอง ต ำบลน  ำเลำ อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 

ระยะทำง 3.000 กม. - [ 162414 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 3,708,000.00 3,708,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1.อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร รอ

อัตรำรำคำต่อหน่วยจำกกรมบัญชีกลำง 

2.อยู่ระหว่ำงทดสอบ C.B.R. ตำม

ข้อก ำหนดขอแบบมำตำฐำน 3.อยู่

ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำยำงพำรำผสมสำร

เพ่ิมจำกบริษัทท่ีได้รับกำรรับรอง

ผลิตภัณฑ์จำกกำรยำงแห่งประเทศไทย

(3บริษัท) 4.อัตรรำคำงำนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำงเร่ือง

หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำงำน

ก่อสร้ำงฉบับท่ี 2 จะมีผลต่อระยะทำงท่ี

จะก่อสร้ำงซ่ึงจะท ำให้ระยะทำงตำม

รำยกำรงำนลดลงท ำให้รำยช่ืองำนท่ี

ปรำกฏตำมแผนงำนไม่ตรงกับระยะจริง

ท่ีจะด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงพัสดุจึงต้อง

มีกำรขอแก้ไขช่ืองำนใหม่ก่อนจึงจะ

สำมำรถด ำเนินกำรด้ำนพัสดุได้

รำยละเอียดรำยกำรงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ท่ียังไม่ด ำเนินกำร ประเภทงำน จ้ำงเหมำทั งโครงกำร



ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน  ำอ่ำงเก็บน  ำแม่ถำง 

ต ำบลบ้ำนเวียง อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 

ระยะทำง 4.500 กม. - [ 162415 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 5,562,000.00 5,562,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1.อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร รอ

อัตรำรำคำต่อหน่วยจำกกรมบัญชีกลำง 

2.อยู่ระหว่ำงทดสอบ C.B.R. ตำม

ข้อก ำหนดขอแบบมำตำฐำน 3.อยู่

ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำยำงพำรำผสมสำร

เพ่ิมจำกบริษัทท่ีได้รับกำรรับรอง

ผลิตภัณฑ์จำกกำรยำงแห่งประเทศไทย

(3บริษัท) 4.อัตรรำคำงำนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำงเร่ือง

หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำงำน

ก่อสร้ำงฉบับท่ี 2 จะมีผลต่อระยะทำงท่ี

จะก่อสร้ำงซ่ึงจะท ำให้ระยะทำงตำม

รำยกำรงำนลดลงท ำให้รำยช่ืองำนท่ี

ปรำกฏตำมแผนงำนไม่ตรงกับระยะจริง

ท่ีจะด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงพัสดุจึงต้อง

มีกำรขอแก้ไขช่ืองำนใหม่ก่อนจึงจะ

สำมำรถด ำเนินกำรด้ำนพัสดุได้

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน  ำอ่ำงเก็บน  ำห้วยบง 

ต ำบลห้วยอ้อ อ ำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทำง 

2.000 กม. - [ 162416 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 2,379,300.00 2,379,300.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1.อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร รอ

อัตรำรำคำต่อหน่วยจำกกรมบัญชีกลำง 

2.อยู่ระหว่ำงทดสอบ C.B.R. ตำม

ข้อก ำหนดขอแบบมำตำฐำน 3.อยู่

ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำยำงพำรำผสมสำร

เพ่ิมจำกบริษัทท่ีได้รับกำรรับรอง

ผลิตภัณฑ์จำกกำรยำงแห่งประเทศไทย

(3บริษัท) 4.อัตรรำคำงำนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำงเร่ือง

หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำงำน

ก่อสร้ำงฉบับท่ี 2 จะมีผลต่อระยะทำงท่ี

จะก่อสร้ำงซ่ึงจะท ำให้ระยะทำงตำม

รำยกำรงำนลดลงท ำให้รำยช่ืองำนท่ี

ปรำกฏตำมแผนงำนไม่ตรงกับระยะจริง

ท่ีจะด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงพัสดุจึงต้อง

มีกำรขอแก้ไขช่ืองำนใหม่ก่อนจึงจะ

สำมำรถด ำเนินกำรด้ำนพัสดุได้

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน  ำอ่ำงเก็บน  ำแม่หละ 

ต ำบลสรอย อ ำเภอวังชิ น จังหวัดแพร่ ระยะทำง 

1.450 กม. - [ 162417 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 2,245,400.00 2,245,400.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1.อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร รอ

อัตรำรำคำต่อหน่วยจำกกรมบัญชีกลำง 

2.อยู่ระหว่ำงทดสอบ C.B.R. ตำม

ข้อก ำหนดขอแบบมำตำฐำน 3.อยู่

ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำยำงพำรำผสมสำร

เพ่ิมจำกบริษัทท่ีได้รับกำรรับรอง

ผลิตภัณฑ์จำกกำรยำงแห่งประเทศไทย

(3บริษัท) 4.อัตรรำคำงำนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำงเร่ือง

หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำงำน

ก่อสร้ำงฉบับท่ี 2 จะมีผลต่อระยะทำงท่ี

จะก่อสร้ำงซ่ึงจะท ำให้ระยะทำงตำม

รำยกำรงำนลดลงท ำให้รำยช่ืองำนท่ี

ปรำกฏตำมแผนงำนไม่ตรงกับระยะจริง

ท่ีจะด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงพัสดุจึงต้อง

มีกำรขอแก้ไขช่ืองำนใหม่ก่อนจึงจะ

สำมำรถด ำเนินกำรด้ำนพัสดุได้

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน  ำอ่ำงเก็บน  ำแม่สอง 

ต ำบลเตำปูน อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทำง 

4.000 กม. - [ 162418 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 4,944,000.00 4,944,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ 1.อยู่ระหว่ำงแก้ไขประมำณกำร รอ

อัตรำรำคำต่อหน่วยจำกกรมบัญชีกลำง 

2.อยู่ระหว่ำงทดสอบ C.B.R. ตำม

ข้อก ำหนดขอแบบมำตำฐำน 3.อยู่

ระหว่ำงรอรำคำ ค่ำน  ำยำงพำรำผสมสำร

เพ่ิมจำกบริษัทท่ีได้รับกำรรับรอง

ผลิตภัณฑ์จำกกำรยำงแห่งประเทศไทย

(3บริษัท) 4.อัตรรำคำงำนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรรำคำกลำงเร่ือง

หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำงำน

ก่อสร้ำงฉบับท่ี 2 จะมีผลต่อระยะทำงท่ี

จะก่อสร้ำงซ่ึงจะท ำให้ระยะทำงตำม

รำยกำรงำนลดลงท ำให้รำยช่ืองำนท่ี

ปรำกฏตำมแผนงำนไม่ตรงกับระยะจริง

ท่ีจะด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงพัสดุจึงต้อง

มีกำรขอแก้ไขช่ืองำนใหม่ก่อนจึงจะ

สำมำรถด ำเนินกำรด้ำนพัสดุได้

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 34R-LMC 

ต ำบลแม่จ๊ัวะ อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทำง

 1.000 กม. - [ 162410 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 1,683,900.00 1,683,900.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ รอควำมชัดเจนของรำคำอัตรำต่อหน่วย

จำกกรมฯ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 11R-LMC 

ต ำบลแม่ค ำมี อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ระยะทำง 1.150 กม. - [ 162412 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 1,936,500.00 1,936,500.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ รอควำมชัดเจนของรำคำอัตรำต่อหน่วย

จำกกรมฯ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 8L-RMC 

ต ำบลวังหงส์ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ระยะทำง 0.940 กม. - [ 162413 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 1,582,900.00 1,582,900.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ รอควำมชัดเจนของรำคำอัตรำต่อหน่วย

จำกกรมฯ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 1L-RMC 

ต ำบลห้วยหม้ำย อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทำง

 0.890 กม. - [ 162419 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 1,498,700.00 1,498,700.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ รอควำมชัดเจนของรำคำอัตรำต่อหน่วย

จำกกรมฯ



ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 33R-LMC 

ต ำบลหัวฝำย อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทำง

 1.020 กม. - [ 162420 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 1,717,600.00 1,717,600.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ รอควำมชัดเจนของรำคำอัตรำต่อหน่วย

จำกกรมฯ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 17 ปรับปรุงคันกั นน  ำฝ่ังขวำระยะท่ี 1 ต ำบลตำเซะ 

อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ระยะทำง 2.700 กม. - 

[ 162700 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 24,341,000.00 24,341,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 17 ปรับปรุงถนนภำยในหัวงำน โครงกำรส่งน  ำและ

บ ำรุงรักษำปัตตำนี ต ำบลตำเซะ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดยะลำ ระยะทำง 1.950 กม - [ 162701 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 4,483,000.00 4,483,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร โครงกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่ำง

เก็บน  ำเหมืองตะก่ัว อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปล่ียนแปลง2) - [ 174869 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร โครงกำรศึกษำแผนกำรพัฒนำแหล่งน  ำ และ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในลุ่มน  ำคลอง

มะเด่ือ จังหวัดนครนำยก (โอนเปล่ียนแปลง เงิน

พับ2) - [ 174542 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 17,970,000.00 17,970,000.00 17,970,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร โครงกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้นอ่ำง

เก็บน  ำแม่แวน อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

เชียงใหม่ (โอนเปล่ียนแปลง2) - [ 174868 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 980,000.00 980,000.00 9,800,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร โครงกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่ำง

เก็บน  ำแม่อ้อ อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

เชียงใหม่ (โอนเปล่ียนแปลง2) - [ 174870 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร โครงกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่ำง

เก็บน  ำแม่ลุย อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

เชียงใหม่ (โอนเปล่ียนแปลง2) - [ 174871 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ(1.4.4) บ ำรุงรักษำระบบโทรมำตรส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ

 ฝ่ำยติดตำมและพยำกรณ์สถำนกำรณ์น  ำ แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร - [ 

161640 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 13,163,700.00 13,163,700.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ

ส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ(1.4.6) บ ำรุงรักษำโทรมำตรเพ่ือกำรจัดสรรน  ำโดย

ควำมร่วมมือ ไทย-เกำหลี จ ำนวน 12 สถำนี ฝ่ำย

ติดตำมและพยำกรณ์สถำนกำรณ์น  ำ แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร - [ 

161642 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 144,000.00 144,000.00 ไม่ติดปัญหำใดๆแล้ว

ส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิทยำ(1.4.8) บ ำรุงรักษำโทรมำตรน  ำนอง 120 สถำนี 

ฝ่ำยติดตำมและพยำกรณ์สถำนกำรณ์น  ำ แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร - [ 

161644 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 1,440,000.00 1,440,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ตำมแผนจัดซื อจัดจ้ำง มีนำคม 2562

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยประมวลผลระดับสูง 

จ ำนวน 2 เคร่ือง (รำยกำรเพ่ิมเติม3) - [ 174879 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook ส ำหรับ

ส ำนักงำนพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติกำร จ ำนวน 1

 ชุด (รำยกำรเพ่ิมเติม3) - [ 174881 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 19,800.00 19,800.00 19,800.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 3. Microphone BOYA BY-WM8 UHF 

Dual-Channel wireless Microphone system

 จ ำนวน 2 ชุด (รำยกำรเพ่ิมเติม3) - [ 174882 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 21,600.00 21,600.00 21,600.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 4. ZOOM : H6 (เคร่ืองบันทึกเสียงสำมำรถ

เปล่ียนหัวไมค์สเตอริโอได้รองรับสัญญำXLR/TRS4

 แชนแนลและสำมำรถบันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 

ไมค์ ควำมละเอียดสูงสุด 24bit 96 kHz) จ ำนวน 

1 ชุด (รำยกำรเพ่ิมเติม3) - [ 174883 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 12,900.00 12,900.00 12,900.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 5. Elgato Cam Link อุปกรณ์ท่ีช่วยให้กำร Live 

รับรอง Facebook Youtube live,Twich TV 

จ ำนวน 1 อัน (รำยกำรเพ่ิมเติม3) - [ 174884 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 (2) ปรับปรุงคันกั นน  ำริมแม่น  ำเจ้ำพระยำฝ่ัง

ตะวันตก ตั งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 ( ปตร.

4 - โรงสูบน  ำท่ี 12) ต ำบลสนำมชัย อ ำเภอบำงไทร

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ - [ 162954 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 100,000,000.00 100,000,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ เน่ืองจำกต้องท ำ ปมก.ใหม่ ตำมท่ีขอ

นุมัติเปล่ียนช่ือและจัดท ำแผนจัดซื อจัด

จ้ำงใหม่ โดยแก้ไขปริมำณงำนจำกแอส

ฟัลติกคอนกรีต เป็นพำรำแอสฟัลติกคอ

นกรีต

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 (1.172.16) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ 

คลองหน้ำฝำยคอกวัว โครงกำรส่งน  ำและ

บ ำรุงรักษำท่อทองแดง ต ำบลมหำชัย อ ำเภอไทร

งำม จังหวัดก ำแพงเพชร - [ 166497 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 7,840,000.00 7,840,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 (1.172.18) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ 

คลองแม่ฝำยสำยบน กม.20+003 - กม.25+257 

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำท่อทองแดง ต ำบล

หนองหลวง อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร

 - [ 166499 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 9,000,000.00 9,000,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 6 ขุดลอกอ่ำงเก็บน  ำจ้ำงเหมำ อ่ำงเก็บน  ำล ำคันฉู 

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำชีบน ต ำบลห้วยยำย

จ๋ิว อ ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (โอน

เปล่ียนแปลง เงินพับ2) - [ 174656 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 1,438,990.00 1,438,990.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 ซ่อมแซมอำคำรป้องกันตล่ิงกุโบร์ดุสน จังหวัดสตูล 

(โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 173226 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 17 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำยอำคำรระบำยน  ำ 

กม.10+100 จังหวัดปัตตำนี (โอนเปล่ียนแปลง 

เงินพับ) - [ 173188]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 88,000.00 88,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ



ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 17 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำยอำคำรระบำยน  ำ 

กม.14+500 จังหวัดปัตตำนี (โอนเปล่ียนแปลง 

เงินพับ) - [ 173189]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 88,000.00 88,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 17 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำยอำคำรระบำยน  ำ 

กม.23+700 จังหวัดปัตตำนี (โอนเปล่ียนแปลง 

เงินพับ) - [ 173190]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 88,000.00 88,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 17 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำย ปตร.D4 จังหวัด

ปัตตำนี (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - [ 173191 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 1,700,000.00 1,700,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 17 ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำย ปตร.D1 (บำน

ใหม่) จังหวัดปัตตำนี (โอนเปล่ียนแปลง เงินพับ) - 

[ 173192]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 970,000.00 970,000.00 ติดปัญหำอ่ืนๆ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

อ่ืนๆ (31) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมโครงกำร - 

[ 167342 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 33,000,000.00 33,000,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

อ่ืนๆ (32) ค่ำปิดงำนก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำน - [ 

167343 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 16,000,000.00 16,000,000.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 17 ผลผลิตโครงกำรจัดหำแหล่งน  ำและเพ่ิมพื นท่ี

ชลประทำน (รำยกำรเพ่ิมเติม) - [ 174830 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 19,667,300.00 19,667,300.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักบริหำรโครงกำร (7.2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน  ำลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง

 อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ - [ 167279 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 30,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 ไม่ติดปัญหำใดๆแล้ว

ส ำนักบริหำรโครงกำร (7.3) โครงกำรศึกษำวิเครำะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม อ่ำงเก็บน  ำคลองใหญ่ ต ำบลบ้ำนนำ 

อ ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [ 167280 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 15,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,986,645.00 66.22 ไม่ติดปัญหำใดๆแล้ว ลงนำมสัญญำ 26 มีนำคม 2562 เลขท่ี

สัญญำ จ.24/2562(สพด) สิ นสุดสัญญำ 

1 ก.ค.2562 ระยะเวลำ 450 วัน (EIA) 

เร่ิมงำนแล้ว ก ำหนดส่ง inception 3 

พค ส่ืสัญญำจร วันที 22 พค

ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดใหญ่ ค่ำก่อสร้ำงส่วนประกอบอ่ืน โครงกำรระบบระบำย

น  ำแม่น  ำตรัง ต ำบลบำงรัก อ ำเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง (โอนเปล่ียนแปลง) - [ 173435 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 2,776,000.00 2,776,000.00 2,776,000.00 672,993.00 24.24 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักพัฒนำแหล่งน  ำขนำดใหญ่ งำนปรับปรุงคลองระบำยน  ำ ร.1 พร้อมอำคำร

ประกอบ (โอนเปล่ียนแปลง) - [ 173441 ]

จ้ำงเหมำทั งโครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำร 8,272,000.00 8,272,000.00 ไม่ระบุปัญหำ



ส ำนัก/กอง รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ ปัญหำ/อุปสรรค ค ำช้ีแจงเพ่ิมเติม ปัญหำ-อุปสรรค

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 2 รำยกำร 24,964,869.00 24,964,869.00 24,964,869.00 0.00 0.00

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2 งำนซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝำยบัว 

ต ำบลสถำน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน ระยะทำง 

8.316 กม. (โอนเปล่ียนแปลง) - [ 174901 ]

จ้ำงเหมำบำงส่วน ยังไม่ด ำเนินกำร 16,297,869.00 16,297,869.00 16,297,869.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในกรมชลประทำนสำม

เสน เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร (รำยกำรเพ่ิมเติม3)

 - [ 174886 ]

จ้ำงเหมำบำงส่วน ยังไม่ด ำเนินกำร 8,667,000.00 8,667,000.00 8,667,000.00 0.00 ไม่ระบุปัญหำ

รำยละเอียดรำยกำรงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ท่ียังไม่ด ำเนินกำร ประเภทงำน จ้ำงเหมำบำงส่วน
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