


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 

 กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 
จ านวน 58,001.18 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 34,532.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.54  
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 76.66)  
ร้อยละ 17.12 และต่ ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่ส านัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ 77.90) ร้อยละ 18.36 จ าแนกดังนี้ 

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

 2. จ าแนกตามประเภทการด าเนินงาน  
  2.1 งานด าเนินการเอง งบประมาณ 25,288.18 ล้านบาท เบิกจ่าย 20,238.15 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 80.03 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 3.37 
  2.2 งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ 18,366.66 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,629.73 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.54 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด ร้อยละ 35.12 
  2.3 งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ 14,346.34 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,664.14 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 46.45 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด ร้อยละ 30.21 

 3. รายการงานที มีผลการเบิกจ่ายต  ากว่าเป้าหมายที รัฐบาลก าหนด  จ านวน 1,949 รายการ  
จากจ านวนรายการทั้งสิ้น 7,730 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.21 จ าแนกได้ดังนี้ 

3.1 งานปรับปรุง ร้อยละ 21.78 
3.2 งานยางพารา ร้อยละ 21.11 
3.3 งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ า ระบบระบายน้ า และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ 20.01 
3.4 งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 18.07 
3.5 งานขุดลอกล าน้ า ร้อยละ 4.68 
3.6 อ่ืนๆ เช่น งานโครงการศึกษา ส ารวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ 14.35 

 4.  ปัญหาอุปสรรค 
  จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่า 
ที่รัฐบาลก าหนดดังกล่าว ส านัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในระบบติดตาม Online 
จ านวน 419 รายการ ดังนี้ 
   4.1 แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป/มีการ
เปลี่ยนแปลงการท าประโยชน์ในที่ดิน/ เพ่ือลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ 11.22 
   4.2 ผู้รับจ้างไม่น าเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 10.98 
   4.3 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่ 
ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา
จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทบต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤด ูเป็นต้น ร้อยละ 9.78 
   4.4 ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มี 
ผู้รับจ้างมายื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ 2.86 
   4.5 ฝนตกหนักในพื้นทีด่ าเนินการ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ 2.63 
   4.6 อ่ืนๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรก่อน งานจ้างเหมามีเงื่อนไข 
และระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ เป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยด าเนินการ
ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการ ด าเนินงาน  
และไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ 62.53  

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



แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามส านัก (ณ วันที่ 31 ก.ค. 62)
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แผน ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62

ท่ีส านัก/กองแจ้ง 
ร้อยละ  77.90

เป้าหมายรัฐบาล 
ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62

ร้อยละ 76.66

ผลการเบิกจ่ายสงูกวา่เป้าหมายรัฐบาล ผลการเบิกจ่ายต่ ากวา่เป้าหมายรัฐบาล
หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาด าเนินการ จ านวน 734 รายการ งบประมาณ 2,445.57 ล้านบาท

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

แผนการเบิกจ่ายรายส านกั ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62

1,243.30 1,028.75 82.74 สชป.10 1,560.28 1,140.88 73.12
1,321.16 967.72 73.25 สชป.11 1,492.07 842.49 56.46
873.74 616.91 70.61 สชป.12 1,850.55 1,245.00 67.28
945.89 652.65 69.00 สชป.13 1,190.58 830.95 69.79
1,805.23 1,402.92 77.71 สชป.14 1,962.43 901.66 45.95
2,055.54 1,511.06 73.51 สชป.15 1,004.92 727.24 72.37
2,269.67 1,857.80 81.85 สชป.16 1,777.07 1,247.01 70.17
2,192.34 1,144.77 52.22 สชป.17 1,146.68 594.85 51.88
2,349.10 1,386.67 59.03 สสธ. 387.42 374.15 96.57
7,606.10 4,629.24 60.86 สจด. 10.95 3.83 34.94
8,352.50 6,228.03 74.56 สมด. 2,864.22 2,769.36 96.69
187.98 123.67 65.79 สลก. 9.94 1.37 13.78
533.78 168.98 31.66 สวพ. 10.21 0.00 0.00
106.30 71.71 67.46
1,051.27 952.92 90.64สคก.

รวม 48,161.25 33,422.58 69.40

ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร หน่วยงาน

กพก.
สบอ.
สบก.

งบประมาณโอนจัดสรร 

(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท)

งบประมาณโอนจัดสรร 

(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท)
ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร

สอส.

สชป.6

สชป.7

สชป.8

สชป.9

สพญ.

สชป.1

หน่วยงาน

สชป.2

สชป.3

สชป.4

สชป.5



1. ยังไม่ด ำเนินกำร 638.20 ล้ำนบำท จ ำนวน 43 รำยกำร
2. อยู่ระหว่ำงจัดซื้อจัดจ้าง 1,180.06 ล้านบาท จ านวน 220 รำยกำร  
3. ท ำข้อผูกพัน 23,469.92 ล้านบาท จ านวน 5,303 รำยกำร
ผลกำรเบิกจ่ำย 20,238.15 ล้ำนบำท คิดเป็น 80.03%                    
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2562 = 3.37% 

งำนด ำเนินกำรเอง 25,288.18 ล้ำนบำท จ ำนวน 5,566 รำยกำร

1. ยังไม่ด ำเนินกำร 341.15 ล้ำนบำท จ ำนวน 46 รำยกำร
2. อยู่ระหว่ำงที่จัดซ้ือจัดจ้าง 1,069.56 ล้านบาท จ านวน 78 รายการ 
3. ท ำข้อผูกพัน 16,955.95 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,010 รำยกำร
ผลกำรเบิกจ่ำย 7,629.73 ล้ำนบำท คิดเป็น 41.54%
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2562 = 35.12%

จ้ำงเหมำทั้งโครงกำร 18,366.66 ล้านบาท จ ำนวน 1,134 รำยกำร

1. ยังไม่ด ำเนินกำร 24.96 ล้ำนบำท จ ำนวน 2 รำยกำร
2. อยู่ระหว่ำงที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 524.5 ล้ำนบำท จ ำนวน 30 รำยกำร
3. ท ำข้อผูกพัน 13,796.88 ล้ำนบำท 998 รำยกำร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 6,664.14 ล้ำนบำท คิดเป็น 46.45%                     
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2562 = 30.21%

จ้ำงเหมำบำงส่วน 14,346.34 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,030 รำยกำร

เบิกจ่ำยต่ ำกว่ำ 76.66% = 9,090.20 ล้ำนบำท 1,022 รำยกำร เบิกจ่ำยต่ ำกว่ำ 76.66% = 11,401.13 ล้ำนบำท 547 รำยกำร

1. ยังไม่ด ำเนินกำร 331.13 ล้ำนบำท จ ำนวน 43 รำยกำร
2. อยู่ระหว่ำงจัดซื้อจัดจ้ำง 1,051.61 ล้ำนบำท จ ำนวน 73 รำยกำร  
3. ท ำข้อผูกพัน 10,017.41 ล้ำนบำท จ ำนวน 431 รำยกำร

เบิกจ่ำยต่ ำกว่ำ 76.66% = 8,532.26 ล้ำนบำท 380 รำยกำร

1. ยังไม่ด ำเนินกำร 618.20 ล้ำนบำท จ ำนวน 42 รำยกำร
2. อยู่ระหว่ำงจัดซื้อจัดจ้ำง 887.01 ล้ำนบำท จ ำนวน 114 รำยกำร  
3. ท ำข้อผูกพัน 7,584.99 ล้ำนบำท จ ำนวน 866 รำยกำร

1. ยังไม่ด ำเนินกำร 24.96 ล้ำนบำท จ ำนวน 2 รำยกำร
2. อยู่ระหว่ำงจัดซื้อจัดจ้ำง 427.22 ล้ำนบำท จ ำนวน 27 รำยกำร  
3. ท ำข้อผูกพัน 7,985.04 ล้ำนบำท จ ำนวน 351 รำยกำร

ภำพรวมงบประมำณกรมชลประทำน ประจ ำปี 2562 = 66,472.19 ล้ำนบำท      

เป้ำหมำยผลกำรเบิกจ่ำยรฐับำล ณ ส้ินเดือน กรกฎำคม 2562 = 84.66%                                   
ผลกำรเบิกจ่ำย 41,433.21 ล้ำนบำท คิดเป็น 62.33% ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยรัฐบำล ณ  ส้ินเดือน กรกฎำคม 2562 = 22.33%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน
❏ มีการประกาศจัดซื้อจ้างหลายคร้ัง 1.42%
❏ ฝนตกหนักในพื้นที่ด าเนินการ 2.13%
❏ แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 2.13%
❏ ติดปัญหาเร่ืองที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 4.26%
❏ อ่ืน ๆ เช่น ติดภารกิจไม่สามารถให้การสนับสนุนเคร่ืองจักรกล            
เพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 90.07%

ปัญหาและอุปสรรคงานด าเนินการเอง
❏ เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ าเพื่อการเกษตรก่อน 0.83%
❏ ติดปัญหาเรื่องท่ีดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.48%
❏ ฝนตกหนักในพื้นที่ด าเนินการ 4.13%
❏ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 4.13%
❏ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 5.79%
❏ อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 83.47%

❏ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.27%
❏ ติดปัญหาเรื่องท่ีดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.55%
❏ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 8.28%
❏ อ่ืน ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 87.90%

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมชลประทาน

ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 

รำยจ่ำยประจ ำ 8,471.01 ล้ำนบำท     รำยจ่ำยงบลงทุน 58,001.18 ล้ำนบำท

เป้ำหมำยรัฐบำล ณ สิ้นเดือน กรกฎำคม 2562 = 76.66% 
ผลการเบิกจ่าย 34,532.02 ล้านบาท คิดเป็น 59.54% 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยรัฐบำล ณ สิ้นเดือน กรกฎำคม 2562 = 17.12%

เป้ำหมำยรัฐบำล ณ สิ้นเดือน กรกฎำคม 2562 = 86.67%  
ผลการเบิกจ่าย 6,901.19 ล้านบาท คิดเป็น 81.47%                
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยรัฐบำล ณ สิ้นเดือน กรกฎำคม 2562 = 5.20%

ข้อมูล จำกระบบ Online ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2562 
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จ ำนวน
รำยกำร

งบประมำณ
 (ล้ำนบำท)

อนุมัติ
แผน

วันประกำศ 
TOR

จัดซ้ือ-
จัดจ้ำง

วัน
เปิด
ซอง

อนุมัติ
รับ

รำคำ

ท ำข้อ
ผูกพัน

รวม
รำยกำร

จ ำนวน
รำยกำร

งบประมำ
ณ (ล้ำน
บำท)

อนุมัติ
แผน

วัน
ประกำศ 

TOR

จัดซ้ือ-
จัดจ้ำง

วัน
เปิด
ซอง

อนุมัติ
รับ

รำคำ

ท ำข้อ
ผูกพัน

รวม
รำยกำร

จ ำนวน
รำยกำร

งบประมำณ
 (ล้ำนบำท)

อนุมัติ
แผน

วัน
ประกำศ 

TOR

จัดซ้ือ-
จัดจ้ำง

วัน
เปิด
ซอง

อนุมัติ
รับ

รำคำ

ท ำข้อ
ผูกพัน

รวม 
รำยกำร

1,949 29,023.58 87 975.28 57 5 8 68 76 1,648 1,862 25,587.44 21,089.04 8,841.70 1,022 9,090.20    42 618.20 36 0 3 45 30 866 980 7,584.99 6,781.68 3,941.29 547 11,401.13   43 332.11 19 1 4 17 32 431 504 10,017.41 8,135.93 2,353.71 380 8,532.26 2 24.96 2 4 1 6 14 351 378 7,985.04 6,171.42 2,546.70

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 1 72 409.00 6 1 6 59 72 295.60 213.27 122.83 51 243.13       0.00 1 4 46 51 163.65 118.62 83.25 17 61.37         5 1 2 9 17 27.45 15.72 1.05 4 104.50 4 4 104.50 78.94 38.53

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 2 67 691.53 2 25.30 6 1 9 12 37 65 372.59 319.53 244.75 31 236.72       1 9.00 5 1 5 19 30 120.61 114.47 118.69 11 63.24         1 4 1 5 11 36.75 33.77 0.00 25 391.57 1 16.30 1 4 6 13 24 215.23 171.29 126.06

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 3 41 445.24 3 2.05 1 37 38 442.39 326.73 102.22 24 79.16        3 2.05 1 20 21 76.31 78.52 36.75 13 283.08        13 13 283.08 185.07 22.82 4 83.00 4 4 83.00 63.14 42.65

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 66 796.51 17 64.15 1 1 47 49 727.60 501.44 234.60 31 311.01       0.00 31 31 311.01 221.99 116.40 27 197.35        17 64.15 1 1 8 10 128.44 58.64 6.97 8 288.15 8 8 288.15 220.81 111.22

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 5 97 562.02 1 0.03 1 2 93 96 549.54 394.72 94.83 43 151.66       1 0.03 1 41 42 151.52 130.56 68.48 47 302.43        2 45 47 290.09 185.37 1.79 7 107.93 7 7 107.93 78.79 24.56

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 6 85 1,229.88 2 83 85 1,214.30 841.60 367.40 43 398.96       0.00 43 43 398.96 362.89 198.22 3 5.00           3 3 5.00 3.44 1.00 39 825.92 2 37 39 810.34 475.28 168.17

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 7 107 838.73 1 0.00 2 2 6 96 106 715.63 469.19 215.01 34 206.74       1 0.00 33 33 206.74 181.82 111.08 31 193.21        2 2 3 24 31 123.11 39.66 10.84 42 438.79 3 39 42 385.79 247.71 93.10

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 8 188 2,242.92 9 17.04 6 2 2 3 6 160 179 1,948.44 1,434.72 506.79 68 314.27       9 17.04 1 1 2 5 50 59 189.04 166.84 109.07 20 106.54        4 16 20 71.57 55.41 0.95 100 1,822.11 1 2 1 1 1 94 100 1,687.83 1,212.47 396.77

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 9 94 1,910.85 2 3.64 2 2 3 85 92 1,846.34 1,488.83 584.94 49 718.27       2 3.64 2 43 47 670.06 603.97 257.83 29 592.62        2 1 26 29 576.32 344.97 44.97 16 599.97 16 16 599.97 539.88 282.14

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 103 958.34 2 100.45 2 1 3 95 101 807.71 633.71 291.02 63 246.60       1 0.45 1 2 59 62 244.36 227.33 108.00 36 707.73        1 100.00 1 1 1 32 35 559.35 402.38 181.37 4 4.00 4 4 4.00 4.00 1.65

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 11 106 1,390.57 1 0.80 2 2 1 1 99 105 1,312.42 1,136.31 510.59 73 461.48       1 0.80 2 1 69 72 458.89 431.38 235.94 9 94.60         9 9 94.60 86.12 13.48 24 834.50 2 1 21 24 758.93 618.81 261.16

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 12 92 854.47 1 2 89 92 848.14 749.27 212.28 45 70.49        0.00 1 1 43 45 68.36 57.25 33.88 40 593.18        1 39 40 588.98 512.61 75.29 7 190.80 7 7 190.80 179.41 103.11

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 13 105 636.69 6 99 105 625.96 494.04 212.14 84 290.19       0.00 6 78 84 279.46 257.08 113.55 6 59.70         6 6 59.70 34.98 18.78 15 286.80 15 15 286.80 201.98 79.81

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 96 1,616.46 1 19.67 2 93 95 1,583.48 1,372.73 384.57 34 342.84       1 19.67 1 32 33 318.78 281.96 117.35 46 619.08        1 45 46 610.17 532.06 25.74 16 654.53 16 16 654.53 558.71 241.48

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 15 72 626.04 1 1 70 72 542.26 383.78 123.48 45 71.54        0.00 45 45 71.54 67.35 43.42 3 3.00           3 3 3.00 2.88 0.71 24 551.50 1 1 22 24 467.72 313.55 79.36

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 54 946.50 1 7.00 53 53 939.50 881.20 402.04 21 39.50        0.00 21 21 39.50 37.49 24.77 25 699.69        1 7.00 24 24 692.69 654.14 256.15 8 207.32 8 8 207.32 189.57 121.12

ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 17 89 818.98 7 31.76 2 2 2 76 82 757.85 733.78 189.54 16 24.56        0.00 2 1 13 16 22.30 21.25 14.60 57 555.07        7 31.76 2 1 47 50 496.21 440.69 69.35 16 239.34 16 16 239.34 271.84 105.58

ส ำนักบริหำรโครงกำร 23 498.55 10 296.85 1 1 11 13 185.70 185.70 99.62 4 242.50       4 242.50 0.00 0.00 36.05 19 256.05        6 54.35 1 1 11 13 185.70 185.70 63.56

ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ 81 182.54 6 31.04 27 8 25 15 75 76.08 74.08 49.93 45 73.81        3 16.29 23 8 4 7 42 32.60 32.60 42.75 36 108.73        3 14.75 4 21 8 33 43.49 41.49 7.19

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง 94 4,228.81 7 2 85 94 4,136.20 3,871.75 1,955.92 68 2,702.81    0.00 7 1 60 68 2,660.20 2,468.82 1,516.79 25 1,456.00     1 24 25 1,406.00 1,334.43 389.76 1 70.00 1 1 70.00 68.51 49.37

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 129 6,610.40 16 217.78 2 8 5 98 113 5,322.57 4,329.41 1,805.30 77 1,429.58    14 206.73 2 6 4 51 63 796.73 698.47 435.59 35 4,360.20     2 11.05 2 1 30 33 3,705.22 2,956.44 1,149.99 17 820.62 17 17 820.62 674.50 219.72

ส ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม 4 60.02 4 4 60.02 63.76 34.06 1 30.00        0.00 1 1 30.00 33.77 22.11 3 30.02         3 3 30.02 29.99 11.95

ศูนย์เทคโนโยลีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 7 8.79 1 6 7 5.79 0.00 0.00 5 5.30          0.00 5 5 5.30 0.00 0.00 2 3.49           1 1 2 0.49 0.00 0.00

ส ำนักเคร่ืองจักรกล 40 127.28 4 36 40 108.29 107.08 65.19 40 127.28       0.00 4 36 40 108.29 107.08 65.19 -             0.00 0.00 0.00

ส ำนักงำนจัดรูปท่ีดินกลำง 9 10.16 1 8 9 9.36 9.36 3.03 8 9.86          0.00 1 7 8 9.06 9.06 3.03 -             0.00 0.00 0.00 1 0.30 1 1 0.30 0.30 0.00

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 7 11.37 5 8.73 1 1 2 1.94 1.94 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.76           4 0.06 1 1 0.00 0.00 0.00 2 10.61 1 8.67 1 1 1.94 1.94 1.15

ส ำนักวิจัยและพัฒนำ 5 10.21 5 5 0.00 0.00 0.00 5 10.21        0.00 5 5 0.00 0.00 0.00 -             0.00 0.00 0.00

ส ำนักกฏหมำยและท่ีดิน 13 151.74 13 13 151.74 71.12 28.47 13 151.74       13 13 151.74 71.12 28.47 -             0.00 0.00 0.00

อ่ืนๆ 3 149.00 3 149.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00       1 100.00 0.00 0.00 0.00 2 49.00         2 49.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : ส่านักส่ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ไม่มีผลการเบิกจ่ายต ่ากว่า ร้อยละ 76.66

      ข้อมูล จากระบบ  Online ณ วันที  31 กรกฎาคม 2562 

ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยกำรท่ีเป็นงำนด ำเนินกำรเอง ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยกำรท่ีเป็นงำนจ้ำงเหมำท้ังโครงกำร ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยกำรท่ีเป็นงำนจ้ำงเหมำบำงส่วน

ยังไม่ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงจัดซ้ือจัดจ้ำงและท ำข้อผูกพัน (รำยกำร) ยังไม่ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงจัดซ้ือจัดจ้ำงและท ำข้อผูกพัน (รำยกำร)
งบประมำณ
รำยกำรท่ี

ลงนำมแล้ว

งบประมำณ
ท่ีได้รับ
จัดสรร

ยังไม่ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงจัดซ้ือจัดจ้ำงและท ำข้อผูกพัน (รำยกำร)
จ ำนวน
รำยกำร
ท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน

ยังไม่ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงจัดซ้ือจัดจ้ำงและท ำข้อผูกพัน (รำยกำร)
จ ำนวน
รำยกำร
ท้ังหมด

งบประมำณ
 (ล้ำนบำท)

งบประมำณ
รำยกำรท่ีลง
นำมแล้ว

งบประมำณท่ี
ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ำย

 ไม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้ำง  ไม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้ำง

ส ำนัก/กอง

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

จ ำนวน
รำยกำร
ท้ังหมด

งบประมำณ
 (ล้ำนบำท)

งบประมำณ
รำยกำรท่ี

ลงนำมแล้ว

งบประมำณ
ท่ีได้รับ
จัดสรร

เบิกจ่ำยเบิกจ่ำย
จ ำนวน
รำยกำร
ท้ังหมด

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

งบประมำณ
รำยกำรท่ีลง
นำมแล้ว

งบประมำณ
ท่ีได้รับ
จัดสรร

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 42 รำยกำร 618,201,828.00 618,201,828.00 220,428,524.00 39,757,870.00

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอัน

เนื องมาจากพระราชด่าริ

(1.14) ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน ่า จัดหาน ่า

สนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื องมาจาก

พระราชด่าริ ต่าบลภูฟ้า อ่าเภอบ่อเกลือ จังหวัด

น่าน - [ 161736]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 9,000,000.00          9,000,000.00         0

ส่านักงานชลประทานที  3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ แก้มลิงบึงหล่ม ต่าบลลาดยาว อ่าเภอลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - 

[ 174635 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 18,000.00               18,000.00              0.00

ส่านักงานชลประทานที  3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ระบบระบายน ่าคลองม่วง กม.1+000 ถึง กม.

9+000 พร้อมขุดลอกคลองท้ายน ่าบึงหล่ม ต่าบล

ลาดยาว อ่าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอน

เปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174636 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 1,500,000.00          1,500,000.00         0.00

ส่านักงานชลประทานที  3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ระบบระบายน ่าคลองแห้ง-คลองขม-คลองใหญ่-

คลองม่วง และอาคารบังคับน ่าคลองบ้านตะเคียน

งาม-คลองชมพู ต่าบลลาดยาว อ่าเภอลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - 

[ 174637 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 534,000.00             534,000.00            0.00

ส่านักงานชลประทานที  5 ซ่อมแซมเครื องกว้านบานระบายอาคารอัดน ่า

กลางคลอง LMC อ่างเก็บน ่าห้วยแกง กม.1+046 

จ่านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาฬสินธ์ุ 

ต่าบลดงพยุง อ่าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174649 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 26,600.00               26,600.00              0

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการก่อสร้าง 7 (27) สถานีสูบน ่าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ่าบ้าน

ชาดค่าพวง (แห่งที  3) ต่าบลทรายมูล อ่าเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ค่า

อ่านวยการ) - [ 170929 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงฝายเพื อนพึ ง (ภาฯ) จังหวัดนครราชสีมา 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172915 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 9,473,000.00          9,473,000.00         9,381,333.00          1,853.00              0.02

ส่านักงานชลประทานที  8 แก้มลิงสระเพลง พร้อมอาคารประกอบ ต่าบลสูง

เนิน อ่าภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอน

เปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174638 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 750,000.00             750,000.00            0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 แก้มลิงบุงระเริง พร้อมอาคารประกอบ ต่าบลใหม่

 อ่าเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอน

เปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174639 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 1,750,000.00          1,750,000.00         0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 แก้มลิงบ้านดอนท้าว พร้อมอาคารประกอบ ต่าบล

เมืองปราสาม อ่าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174640 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 500,000.00             500,000.00            0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 แก้มลิงบึงปราสาท พร้อมอาคารประกอบ ต่าบล

เมืองปราสาท อ่าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174641 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 500,000.00             500,000.00            0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 แก้มลิงวังหมาลี  พร้อมอาคารประกอบ ต่าบล

มะเกลือใหม่ อ่าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174642 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 750,000.00             750,000.00            0

ส่านักงานชลประทานที  8 แก้มลิงหนองขนุน ต่าบลวังหิน อ่าเภอโนนแดง 

จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - 

[ 174643 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 1,500,000.00          1,500,000.00         0

ส่านักงานชลประทานที  8 แก้มลิงคลองทะลุ พร้อมอาคารประกอบ ต่าบล

เมืองปราสาท อ่าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174644 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 499,500.00             499,500.00            0

ส่านักงานชลประทานที  8 ซ่อมแซมระบบระบายน ่าฐานเขื อนล่าปะเทีย 

โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาล่านางรอง ต่าบล

หนองแวง อ่าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174658 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 1,313,000.00          1,313,000.00         0

ส่านักงานชลประทานที  9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซม ปตร.คลองป่าแดง ต่าบลท่าใหม่ อ่าเภอ

ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ)

 - [ 173297]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 232,205.00             232,205.00            232,205.00            143,451.00           61.78

ส่านักงานชลประทานที  9 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา

บางพลวง

ซ่อมแซมประตูระบายน ่าคลองชวดเดือย จังหวัด

ฉะเชิงเทรา (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 

173197 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 3,407,500.00          3,407,500.00         3,407,500.00          0

ส่านักงานชลประทานที  10 โครงการชลประทาน

พระนครศรีอยุธยา

ก่อสร้างประตูระบายน ่าบางโหง 2 ต่าบลบ้านเลน 

อ่าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอน

เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173371 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 453,423.00             453,423.00            0

ส่านักงานชลประทานที  11 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาเจ้า

เจ็ด-บางยี หน

ซ่อมแซมเครื องกว้านบานระบายพร้อมเกียร์

มอเตอร์ ปตร.คลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173179 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 800,000.00             800,000.00            0

ส่านักงานชลประทานที  14 แก้มลิงดูซงปาแย จังหวัดปัตตานี (โอน

เปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174686 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 19,667,300.00         19,667,300.00        0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังไม่ด่าเนินการ ประเภทงาน ด่าเนินการเอง



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 42 รำยกำร 618,201,828.00 618,201,828.00 220,428,524.00 39,757,870.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังไม่ด่าเนินการ ประเภทงาน ด่าเนินการเอง

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนสิ งแวดล้อม (19) ค่าด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

แก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [ 163158 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 220,000,000.00       220,000,000.00      171,626,986.00       24,923,314.00       14.52

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนกลาง ส่านักบริหารโครงการ (5) ค่าด่าเนินการจัดท่ารายงานความเหมาะสม 

งานชลประทาน ส่านักบริหารโครงการ 

กรุงเทพมหานคร - [ 167272]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 20,000,000.00         20,000,000.00        18,500,000.00        9,934,608.00         53.7

ส่านักบริหารโครงการ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้

ทรัพยากรดิน

(1.2) ค่าส่ารวจจ่าแนกประเภทดิน ส่านักบริหาร

โครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167268 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 1,500,000.00          1,500,000.00         1,300,000.00          719,110.00           55.32

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและ

ประเมินผลโครงการ

(1.1) ค่าด่าเนินการจัดท่าประเมินผลโครงการ 

ส่านักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 

167267 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 1,000,000.00          1,000,000.00         800,000.00            477,854.00           59.73

ส่านักบริหารจัดการน ่าและอุทก

วิทยา

โครงการศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเบื องต้นอ่าง

เก็บน ่าแม่แวน อันเนื องมาจากพระราชด่าริ จังหวัด

เชียงใหม่ (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172925 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 9,800,000.00          9,800,000.00         0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและอุทก

วิทยา

ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื อนล่าปาว จังหวัด

กาฬสินธ์ุ (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173260 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 1,493,400.00          1,493,400.00         0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและอุทก

วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์

สถานการณ์น ่า

(1.3) ค่าด่าเนินการจัดท่ารายงานสรุปสถานการณ์

น ่าในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [ 163073 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 5,000,000.00          5,000,000.00         5,000,000.00          3,139,078.00         62.78

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ปรับปรุงที ท่าการ ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ 

(อาคารวิชาการ ชั น 4) กรมชลประทาน สามเสน 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174631 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 7,140,000.00          7,140,000.00         0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ระบบท่อส่งน ่า ความยาว 5.46 กม. และอาคาร

ประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่าง

เก็บน ่าประแสร์ ต่าบลห้วยยาง อ่าเภอแกลง 

จังหวัดระยอง (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 

174690 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 80,000,000.00         80,000,000.00        0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ก่อสร้างส่านักงานชั วคราวพร้อมส่วนประกอบอื น 

โครงการคลองระบายน ่าหลากบางบาล-บางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี ยนแปลง เงิน

พับ2) - [ 174743 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 776,000.00             776,000.00            0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ อาคารป้องกันตลิ งคลองนาทวีฝ่ังขวา โครงการ

ระบบระบายน ่าปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174745 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 24,717,000.00         24,717,000.00        0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 8 (4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ - [ 163013 ] ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 40,000,000.00         40,000,000.00        0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 8 งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน ่า ระยะที  3 (โอน

เปลี ยนแปลง) - [ 173439 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 309,000.00             309,000.00            0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 8 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองส่งน ่าและคลอง

ระบายน ่าพร้อมอาคารประกอบฝ่ังขวา (โอน

เปลี ยนแปลง) - [ 173440 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 858,200.00             858,200.00            0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (1.1) โครงการพัฒนาลุ่มน ่าตาปี - พุมดวง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี (ค่าส่ารวจออกแบบ) - [ 162986 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 3,000,000.00          3,000,000.00         0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (1.1) งานคลองระบายน ่าสาย 3 พร้อมอาคาร

ประกอบ สัญญาที  1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - 

[ 163061 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 3,655,400.00          3,655,400.00         0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (2.1) งานคลองระบายน ่าสาย 3 ความยาว 3.904

 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที  2 (ค่า

ควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163063 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 5,233,100.00          5,233,100.00         0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (3.1) งานคลองระบายน ่าสาย 3 ความยาว 4.820

 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที  3 (ค่า

ควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163065 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 5,943,600.00          5,943,600.00         0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (1.2) งานระบบประปา - [ 163068 ] ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 1,500,000.00          1,500,000.00         0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื องต้น - [ 

163069 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 22,601,600.00         22,601,600.00        0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื อแก้ไขและ

พัฒนาสิ งแวดล้อม - [ 163070 ]

ด่าเนินการเอง ยังไม่ด่าเนินการ 11,000,000.00         11,000,000.00        10,180,500.00        418,602.00           4.11

อื น (108) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื องจาก

อุทกภัย - [ 167518 ]

ยังไม่ด่าเนินการ 100,000,000.00       100,000,000.00      0



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 43 รำยกำร 356,111,300.00 332,111,300.00 66,006,300.00 4,940,324.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ่าสาย LMC อ่างเก็บน ่า
ห้วยลึก ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ระยะทาง 3.806 กม. - [ 162404 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 6,398,000.00           6,398,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ่าสาย 3R-LMC อ่าง

เก็บน ่าห้วยลึก ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ระยะทาง 1.530 กม. - [ 162406 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 2,572,000.00           2,572,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ่าสาย 3L-1R-LMC อ่าง
เก็บน ่าห้วยแม่สอด ต่าบลแม่สอด อ่าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. - [ 162407 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 6,220,000.00           6,220,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ่าสาย 1R-3L-1R-LMC
 อ่างเก็บน ่าห้วยแม่สอด ต่าบลแม่สอด อ่าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. - [ 
162408 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 2,807,000.00           2,807,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ่าสาย 1L-1R-LMC อ่าง
เก็บน ่าห้วยแม่สอด ต่าบลแม่สอด อ่าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. - [ 162409 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 2,052,000.00           2,052,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน ่าอ่างเก็บน ่าแม่ค่า
ปอง ต่าบลน ่าเลา อ่าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ระยะทาง 3.000 กม. - [ 162414 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 3,708,000.00           3,708,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน ่าอ่างเก็บน ่าแม่ถาง 
ต่าบลบ้านเวียง อ่าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ระยะทาง 4.500 กม. - [ 162415 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 5,562,000.00           5,562,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน ่าอ่างเก็บน ่าห้วยบง 
ต่าบลห้วยอ้อ อ่าเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 
2.000 กม. - [ 162416 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 2,379,300.00           2,379,300.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน ่าอ่างเก็บน ่าแม่หละ
 ต่าบลสรอย อ่าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 

1.450 กม. - [ 162417 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 2,245,400.00           2,245,400.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน ่าอ่างเก็บน ่าแม่สอง 

ต่าบลเตาปูน อ่าเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 
4.000 กม. - [ 162418 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 4,944,000.00           4,944,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่

ยม

ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 34R-LMC 

ต่าบลแม่จ๊ัวะ อ่าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง

 1.000 กม. - [ 162410 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 1,683,900.00           1,683,900.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่

ยม

ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 11R-LMC 

ต่าบลแม่ค่ามี อ่าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ระยะทาง 1.150 กม. - [ 162412 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 1,936,500.00           1,936,500.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่
ยม

ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 8L-RMC 
ต่าบลวังหงส์ อ่าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ระยะทาง 0.940 กม. - [ 162413 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 1,582,900.00           1,582,900.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่
ยม

ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 1L-RMC 
ต่าบลห้วยหม้าย อ่าเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง

 0.890 กม. - [ 162419 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 1,498,700.00           1,498,700.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่

ยม

ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 33R-LMC 

ต่าบลหัวฝาย อ่าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง
 1.020 กม. - [ 162420 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 1,717,600.00           1,717,600.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาท่อ

ทองแดง

(1.172.16) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา 

คลองหน้าฝายคอกวัว โครงการส่งน ่าและ
บ่ารุงรักษาท่อทองแดง ต่าบลมหาชัย อ่าเภอไทร
งาม จังหวัดก่าแพงเพชร - [ 166497 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 7,840,000.00           7,840,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาท่อ
ทองแดง

(1.172.18) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง
แม่ฝายสายบน กม.20+003 - กม.25+257 
โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาท่อทองแดง ต่าบล
หนองหลวง อ่าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก่าแพงเพชร - [ 166499 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 9,000,000.00           9,000,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  10 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
บางบาล

(2) ปรับปรุงคันกั นน ่าริมแม่น ่าเจ้าพระยาฝ่ัง
ตะวันตก ตั งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 ( ปตร.4
 - โรงสูบน ่าที  12) ต่าบลสนามชัย อ่าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 162954 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 100,000,000.00        100,000,000.00       0

ส่านักงานชลประทานที  16 โครงการชลประทานสตูล ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ งกุโบร์ดุสน จังหวัดสตูล 
(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173226 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 7,000,000.00           7,000,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ปัตตานี

ปรับปรุงคันกั นน ่าฝ่ังขวาระยะที  1 ต่าบลตาเซะ 
อ่าเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. - 
[ 162700 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 24,341,000.00         24,341,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ปัตตานี

ปรับปรุงถนนภายในหัวงาน โครงการส่งน ่าและ
บ่ารุงรักษาปัตตานี ต่าบลตาเซะ อ่าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม - [ 162701 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 4,483,000.00           4,483,000.00          0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังไม่ด่าเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาทั งโครงการ



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 43 รำยกำร 356,111,300.00 332,111,300.00 66,006,300.00 4,940,324.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังไม่ด่าเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาทั งโครงการ

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ปัตตานี

ซ่อมแซมเครื องกว้านบานระบายอาคารระบายน ่า
 กม.10+100 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี ยนแปลง 
เงินพับ) - [ 173188]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 88,000.00               88,000.00              0

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ปัตตานี

ซ่อมแซมเครื องกว้านบานระบายอาคารระบายน ่า
 กม.14+500 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี ยนแปลง 
เงินพับ) - [ 173189]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 88,000.00               88,000.00              0

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ปัตตานี

ซ่อมแซมเครื องกว้านบานระบายอาคารระบายน ่า
 กม.23+700 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี ยนแปลง 

เงินพับ) - [ 173190]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 88,000.00               88,000.00              0

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ปัตตานี

ซ่อมแซมเครื องกว้านบานระบาย ปตร.D4 จังหวัด
ปัตตานี (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173191 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 1,700,000.00           1,700,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ปัตตานี

ซ่อมแซมเครื องกว้านบานระบาย ปตร.D1 (บาน
ใหม่) จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - 
[ 173192]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 970,000.00             970,000.00             0

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที  4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเบื องต้น อ่าง
เก็บน ่าเหมืองตะกั ว อันเนื องมาจากพระราชด่าริ 

จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี ยนแปลง2) - [ 174869 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 9,800,000.00           9,800,000.00          9,800,000.00           0.00

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนสิ งแวดล้อม โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน ่า และ
ประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม ในลุ่มน ่าคลอง

มะเดื อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี ยนแปลง เงิน
พับ2) - [ 174542 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 17,970,000.00         17,970,000.00        17,970,000.00         0.00

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนสิ งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเบื องต้นอ่าง

เก็บน ่าแม่แวน อันเนื องมาจากพระราชด่าริ จังหวัด
เชียงใหม่ (โอนเปลี ยนแปลง2) - [ 174868 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 980,000.00             980,000.00             9,800,000.00           0.00

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนสิ งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเบื องต้น อ่าง
เก็บน ่าแม่อ้อ อันเนื องมาจากพระราชด่าริ จังหวัด

เชียงใหม่ (โอนเปลี ยนแปลง2) - [ 174870 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 9,800,000.00           9,800,000.00          9,800,000.00           0.00

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนสิ งแวดล้อม โครงการศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อมเบื องต้น อ่าง

เก็บน ่าแม่ลุย อันเนื องมาจากพระราชด่าริ จังหวัด
เชียงใหม่ (โอนเปลี ยนแปลง2) - [ 174871 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 9,800,000.00           9,800,000.00          9,800,000.00           0.00

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที  1 (7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน ่าลุ่มน ่าสาขาแม่น ่าปิง
 อันเนื องมาจากพระราชด่าริ อ่าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ - [ 167279 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 30,000,000.00         6,000,000.00          6,000,000.00           3,868,132.00         64.47

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.4) บ่ารุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ นอื นๆ
 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 

161640 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 13,163,700.00         13,163,700.00        0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.6) บ่ารุงรักษาโทรมาตรเพื อการจัดสรรน ่าโดย
ความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จ่านวน 12 สถานี ฝ่าย

ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161642 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 144,000.00             144,000.00             0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.8) บ่ารุงรักษาโทรมาตรน ่านอง 120 สถานี 
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161644 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 1,440,000.00           1,440,000.00          0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 11 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื น โครงการระบบ
ระบายน ่าแม่น ่าตรัง ต่าบลบางรัก อ่าเภอเมืองตรัง

 จังหวัดตรัง (โอนเปลี ยนแปลง) - [ 173435 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 2,776,000.00           2,776,000.00          2,776,000.00           1,072,192.00         38.62

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงคลองระบายน ่า ร.1 พร้อมอาคาร

ประกอบ (โอนเปลี ยนแปลง) - [ 173441 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 8,272,000.00           8,272,000.00          0

ส่านักงานเลขานุการกรม ส่านักงานเลขานุการกรม 2. เครื องคอมพิวเตอร์ Notebook ส่าหรับ
ส่านักงานพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ จ่านวน 1
 ชุด (รายการเพิ มเติม3) - [ 174881 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 19,800.00               19,800.00              19,800.00               0

ส่านักงานเลขานุการกรม ส่านักงานเลขานุการกรม 3. Microphone BOYA BY-WM8 UHF 
Dual-Channel wireless Microphone system

 จ่านวน 2 ชุด (รายการเพิ มเติม3) - [ 174882 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 21,600.00               21,600.00              21,600.00               0

ส่านักงานเลขานุการกรม ส่านักงานเลขานุการกรม 4. ZOOM : H6 (เครื องบันทึกเสียงสามารถ

เปลี ยนหัวไมค์สเตอริโอได้รองรับสัญญาXLR/TRS4
 แชนแนลและสามารถบันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 
ไมค์ ความละเอียดสูงสุด 24bit 96 kHz) จ่านวน 1
 ชุด (รายการเพิ มเติม3) - [ 174883 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 12,900.00               12,900.00              12,900.00               0

ส่านักงานเลขานุการกรม ส่านักงานเลขานุการกรม 5. Elgato Cam Link อุปกรณ์ที ช่วยให้การ Live 
รับรอง Facebook Youtube live,Twich TV 
จ่านวน 1 อัน (รายการเพิ มเติม3) - [ 174884 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 6,000.00                 6,000.00                6,000.00                0

อื น (31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - 
[ 167342 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 33,000,000.00         33,000,000.00        0

อื น (32) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [ 
167343 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ ยังไม่ด่าเนินการ 16,000,000.00         16,000,000.00        0



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 2 รำยกำร 24,964,869.00 24,964,869.00 23,314,869.00 0.00

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายบัว 

ต่าบลสถาน อ่าเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 

8.316 กม. (โอนเปลี ยนแปลง) - [ 174901 ]

จ้างเหมาบางส่วน ยังไม่ด่าเนินการ 16,297,869.00         16,297,869.00        16,297,869.00        0.00

ส่านักงานเลขานุการกรม ส่านักงานเลขานุการกรม งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสาม

เสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ มเติม3)

 - [ 174886 ]

จ้างเหมาบางส่วน ยังไม่ด่าเนินการ 8,667,000.00          8,667,000.00         7,017,000.00          0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังไม่ด่าเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 114 รำยกำร 887,000,396.00 887,000,396.00 569,543,194.00 194,147,358.00

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่
แตง

(1.1.7) บ่ารุงรักษาคลองส่งน ่า ฝ่ายส่งน ่าและ
บ่ารุงรักษาที  2 .โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่

แตง ต่าบลสันโป่ง อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ - 
[ 160573 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 600,000.00             600,000.00             600,000.00             458,196.00            76.37

ส่านักงานชลประทานที  1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อันเนื องมาจากพระราชด่าริ

(1.19) โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ 
ต่าบลป่าเมี ยง อ่าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 - [ 162109 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 980,000.00             980,000.00             980,000.00             747,922.00            76.32

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่
แตง

(76) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบข้างคลองส่งน ่า
สายใหญ่ โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่แตง 
จ่านวน 5 แห่ง อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ - [ 
167253 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 60,300,000.00         60,300,000.00        15,645,917.00         6,539,192.00         41.79

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการก่อสร้าง 1 ระบบส่งน ่าและระบายน ่าสนับสนุนคลองแม่ข่า 
ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอน
เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173324 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 7,800,000.00           7,800,000.00          7,800,000.00           3,500,266.00         44.88

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการก่อสร้าง 1 ระบบส่งน ่าและระบายน ่าสนับสนุนคลองแม่ข่า 
ต่าบลแม่สา อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอน
เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173325 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 9,800,000.00           9,800,000.00          9,800,000.00           3,745,405.00         38.22

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง (1.1.38) บริหารการส่งน ่า โครงการชลประทาน 
โครงการชลประทานล่าปาง ต่าบลบ่อแฮ้ว อ่าเภอ

เมืองล่าปาง จังหวัดล่าปาง - [ 160604 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 353,000.00             353,000.00             353,000.00             114,420.00            32.41

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1.32) บ่ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ่า .

โครงการชลประทานพะเยา ต่าบลดอกค่าใต้ 

อ่าเภอดอกค่าใต้ จังหวัดพะเยา - [ 160598 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,742,000.00           3,742,000.00          3,742,000.00           2,507,961.00         67.02

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษากิ ว
ลม-กิ วคอหมา

(1.1.27) บ่ารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน ่า .
โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษากิ วลม-กิ วคอหมา 

อ่าเภอเมือง ล่าปาง จังหวัดล่าปาง - [ 160593 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 5,242,000.00           5,242,000.00          5,242,000.00           3,306,882.00         63.08

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานน่าน (1.11) ฝายห้วยแฮต 2 พร้อมระบบส่งน ่า 

โครงการพัฒนาพื นที สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน
 ต่าบลสะเนียน อ่าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน - [ 
161733 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 9,000,000.00           9,000,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอัน
เนื องมาจากพระราชด่าริ

(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน ่าอ่างเก็บน ่าห้วยสวก 2 
ต่าบลภูฟ้า อ่าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน - [ 

161752 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 5,000,000.00           5,000,000.00          5,000,000.00           1,884,440.00         37.69

ส่านักงานชลประทานที  2 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.2 (3) ค่าศึกษา ส่ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน 

ส่านักงานชลประทานที  2 จังหวัดล่าปาง - [ 
163142 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 12,235,300.00         12,235,300.00        11,569,000.00         8,450,712.00         73.05

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง ซ่อมแซมระบบส่งน ่า 1L-LMC อ่างเก็บน ่าแม่ปอบ 

โครงการชลประทานล่าปาง ต่าบลปงดอน อ่าเภอ

แจ้ห่ม จังหวัดล่าปาง (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) -
 [ 174661 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 310,000.00             310,000.00             295,000.00             0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน ่า ต่าบลแม่
พริก อ่าเภอแม่พริก จังหวัดล่าปาง (โอน

เปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174680 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 600,000.00             600,000.00             600,000.00             451,079.00            75.18

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง ซ่อมแซมคลองระบายน ่า อ่างเก็บน ่าแม่ปอน 
จังหวัดล่าปาง (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 
174681 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 629,000.00             629,000.00             629,000.00             359,667.00            57.18

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานพะเยา (78) แก้มลิงฝายร่องไผ่พร้อมอาคารประกอบ 
ต่าบลห้วยแก้ว อ่าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา - 
[ 167255 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 30,000,000.00         30,000,000.00        9,931,660.00           6,452,082.00         64.96

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานน่าน (112) อาคารป้องกันตลิ งท้ายอ่างเก็บน ่าน ่าพง 
ระยะ 2 ต่าบลพงษ์ อ่าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน - 

[ 167522 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 40,000,000.00         40,000,000.00        38,970,000.00         29,196,105.00        74.92

ส่านักงานชลประทานที  3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.2.29) ก่าจัดวัชพืช จ่านวน 8 สาย .โครงการ
ชลประทานพิจิตร ต่าบลท่าหลวง อ่าเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร - [ 161195 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 800,000.00             800,000.00             800,000.00             0

ส่านักงานชลประทานที  5 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาน ่า
อูน

ซ่อมแซมสะพาน คสล.คลองระบายน ่า D3-3 กม.
4+355 ต่าบลฮางโฮง อ่าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173301 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 110,644.00             110,644.00             0

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.1.184) บ่ารุงรักษาบริเวณหัวงาน .โครงการ
ชลประทานนครราชสีมา ต่าบลโคกกรวด อ่าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 
160750 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,680,000.00           1,680,000.00          1,680,000.00           754,593.00            44.92

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษามูล

กลาง

(1.1.183) บ่ารุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน ่าและ

บ่ารุงรักษามูลกลาง ต่าบลบ้านบัว อ่าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 160749 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 2,038,000.00           2,038,000.00          2,038,000.00           875,113.00            42.94

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.144) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการ

ชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [ 

163313 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 290,200.00             290,200.00             98,392.00               51,007.00             51.84

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.124) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการ

ชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ - [ 
163293 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 131,300.00             131,300.00             38,054.00               0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการ
ชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ - [ 
163303 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 264,600.00             264,600.00             36,379.00               0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน ด่าเนินการเอง



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 114 รำยกำร 887,000,396.00 887,000,396.00 569,543,194.00 194,147,358.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน ด่าเนินการเอง

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงทางระบายน ่าล้น โครงการอ่างเก็บน ่า
ห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี ยนแปลง เงิน
พับ) - [ 173132 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,185,000.00           3,185,000.00          3,185,000.00           0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษามูล
กลาง

ซ่อมแซมระบบสูบน ่าและอุปกรณ์ ฝายยางบ้านเข
ว้า จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 
173130 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,600,900.00           1,600,900.00          1,600,900.00           0

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (67) คลองเชื อมบ้านตะโก-บ้านโคกเห็ด ต่าบล
อีสานเขต อ่าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ -

 [ 167477 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 49,000,000.00         49,000,000.00        0

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (68) คลองเชื อมบ้านหนองม่วง-บ้านโคกเพชร 
ต่าบลโคกตูม อ่าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ - 
[ 167478 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 50,000,000.00         50,000,000.00        0

ส่านักงานชลประทานที  9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.160) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการ
ชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ - [ 
163329 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,219,500.00           1,219,500.00          69,270.00               19,540.00             28.21

ส่านักงานชลประทานที  9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน ่าของท่อผันน ่า
ห้วยแร้ง อ่างเก็บน ่าห้วยแร้ง จังหวัดตราด (โอน
เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173296 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 948,213.00             948,213.00             948,213.00             679,076.00            71.62

ส่านักงานชลประทานที  9 โครงการชลประทานระยอง (1.132) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการ
ชลประทาน จังหวัดระยอง 1 รายการ - [ 163301 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 14,000.00               14,000.00              11,614.00               0.00

ส่านักงานชลประทานที  9 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา

เขื อนบางปะกง

ปรับปรุงเขื อนป้องกันตลิ งวัดเซนต์ปอล ระยะที  3 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - 

[ 174664 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 42,388,100.00         42,388,100.00        42,003,222.00         0.00

ส่านักงานชลประทานที  10 โครงการชลประทานสระบุรี ซ่อมแซมระบบระบายน ่า โครงการป้องกันน ่าท่วม
พื นที วัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื องมาจาก

พระราชด่าริ จังหวัดสระบุรี (โอนเปลี ยนแปลง2) - 
[ 174867]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 940,000.00             940,000.00             940,000.00             0

ส่านักงานชลประทานที  10 โครงการชลประทานสระบุรี ซ่อมแซมระบบส่งน ่าฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน ่าห้วยหินข้าว 
(ระยะที 1) จังหวัดสระบุรี - [ 174908 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 350,000.00             350,000.00             350,000.00             0

ส่านักงานชลประทานที  10 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาป่า
สักใต้

โครงการเพิ มพื นที สีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณ
รอบหัวงานโครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาป่าสักใต้
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

(รายการเพิ มเติ ม) - [ 174838 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 499,700.00             499,700.00             499,700.00             0.00

ส่านักงานชลประทานที  11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั นเอก(อ.4/11) 

ต่าบลบางตลาด อ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174619 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 850,000.00             850,000.00             850,000.00             0

ส่านักงานชลประทานที  11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั นเอก(อ.4/15) 

ต่าบลบางตลาด อ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174620 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 850,000.00             850,000.00             850,000.00             37,691.00             4.43

ส่านักงานชลประทานที  11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการ

ชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ - [ 
163332 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 87,300.00               87,300.00              0.00

ส่านักงานชลประทานที  12 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษากระ

เสียว

(1.1.392) บริหารการส่งน ่า .โครงการส่งน ่าและ

บ่ารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 
160958 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 695,000.00             695,000.00             695,000.00             466,933.00            67.18

ส่านักงานชลประทานที  12 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
เขื อนเจ้าพระยา

(1.1.364) บ่ารุงรักษาหัวงานโครงการส่งน ่าและ
บ่ารุงรักษาเจ้าพระยา ต่าบลบางหลวง อ่าเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท - [ 160930 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,430,100.00           1,430,100.00          1,430,100.00           997,433.00            69.75

ส่านักงานชลประทานที  13 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ราชบุรีฝ่ังขวา

ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด่าเนินการเอง คลอง
ระบายน ่า 4 ขวา-ประดู่ จังหวัดราชบุรี (โอน
เปลี ยนแปลง) - [ 173414 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 4,616,000.00           4,616,000.00          4,616,000.00           0.00

ส่านักงานชลประทานที  13 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ราชบุรีฝ่ังขวา

ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด่าเนินการเอง คลอง
ระบายน ่า 5 ขวา-ประดู่ (LOWER PART) จังหวัด
ราชบุรี (โอนเปลี ยนแปลง) - [ 173415 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 2,763,000.00           2,763,000.00          2,763,000.00           0

ส่านักงานชลประทานที  13 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ราชบุรีฝ่ังขวา

ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด่าเนินการเอง คลอง
ระบายน ่า 6 ขวา-ประดู่ จังหวัดราชบุรี (โอน
เปลี ยนแปลง) - [ 173416 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 663,000.00             663,000.00             663,000.00             0

ส่านักงานชลประทานที  13 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ราชบุรีฝ่ังขวา

ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด่าเนินการเอง คลอง
ระบายน ่าสายใหญ่-ประดู่ จังหวัดราชบุรี (โอน
เปลี ยนแปลง) - [ 173417 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,324,000.00           1,324,000.00          1,324,000.00           0

ส่านักงานชลประทานที  13 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ราชบุรีฝ่ังขวา

ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด่าเนินการเอง คลอง
ระบายน ่า 1 ขวา-5 ขวา-ประดู่ จังหวัดราชบุรี 
(โอนเปลี ยนแปลง) - [ 173418 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 486,000.00             486,000.00             486,000.00             0

ส่านักงานชลประทานที  13 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
ราชบุรีฝ่ังขวา

ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด่าเนินการเอง คลอง
ระบายน ่า 5 ขวา-ประดู่ (uPPer PART) จังหวัด
ราชบุรี (โอนเปลี ยนแปลง) - [ 173419 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 877,000.00             877,000.00             877,000.00             0

ส่านักงานชลประทานที  14 โครงการชลประทานเพชรบุรี สถานีสูบน ่าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ่าบ้าน
มะขามโพรง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173337 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 4,396,694.00           4,396,694.00          4,396,694.00           0

ส่านักงานชลประทานที  17 ส่วนจัดสรรน ่าและบ่ารุงรักษา 
สชป.17

(1.1.583) บริหารจัดการน ่า ส่านักงาน
ชลประทานที  17 ต่าบลกะลุวอเหนือ อ่าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส - [ 161149 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,000,000.00           1,000,000.00          1,000,000.00           698,634.00            69.86



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 114 รำยกำร 887,000,396.00 887,000,396.00 569,543,194.00 194,147,358.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน ด่าเนินการเอง

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการชลประทานยะลา (1.3.113) บ่ารุงรักษาทางล่าเลียงใหญ่ โครงการ
ชลประทานยะลา ต่าบลสะเตง อ่าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา - [ 161636 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 950,000.00             950,000.00             950,000.00             280,076.00            29.48

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการชลประทานปัตตานี ซ่อมแซมตลิ งฝายต้นน ่าบ้านทรายขาว ต่าบลโคก
โพธ์ิ อ่าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี (โอน
เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173152 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 314,600.00             314,600.00             314,600.00             0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น ่าชลประทาน (1.1.591) บ่ารุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้
น ่าชลประทานที  1 (แม่แตง) ต่าบลสันมหาพน 

อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 161157 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 186,200.00             186,200.00             186,200.00             136,450.00            73.28

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น ่าชลประทาน (1.1.592) บ่ารุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้
น ่าชลประทานที  2 (พิษณุโลก) ต่าบลพรหมพิราม 
อ่าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [ 161158 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 522,100.00             522,100.00             522,100.00             364,413.00            69.80

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น ่าชลประทาน (1.1.594) บ่ารุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้
น ่าชลประทานที  4 (สามชุก) ต่าบลสามชุก อ่าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 161160 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 99,900.00               99,900.00              99,900.00               68,242.00             68.31

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(1.4.35) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่าบลโคกกรวด 

อ่าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 
161671 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,056,000.00           1,056,000.00          1,056,000.00           808,154.00            76.53

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนยุทธศาสตร์ (1.1.600) บริหารจัดการน ่า .โครงการติดตามการ
ด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน ่า .ส่วน

ยุทธศาสตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 161166 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 730,000.00             730,000.00             730,000.00             525,404.00            71.97

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ส่วนอุทกวิทยา เครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง 

จ่านวน 4 เครื อง (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 
172896 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,400,000.00           1,400,000.00          1,400,000.00           0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนอุทกวิทยา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส่าหรับเครื อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ่านวน 4 ชุด (โอน
เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172897]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 96,000.00               96,000.00              96,000.00               0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนอุทกวิทยา เครื องส่ารองไฟ ขนาด 2 KVA จ่านวน 2 เครื อง 
(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172898 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 26,000.00               26,000.00              26,000.00               0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนอุทกวิทยา เครื องคอมพิวเตอร์ Workstation ส่าหรับงาน
บริหารจัดการน ่า พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 1 ชุด 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172997 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 67,500.00               67,500.00              67,500.00               0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการน ่า (1.6.6) โครงการจัดท่าแผนการบริหารจัดการน ่า

และเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน 

กรุงเทพมหานคร - [ 163092 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 908,000.00             908,000.00             908,000.00             534,569.00            58.87

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการน ่า (1.6.7) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บ
น ่าขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 163093 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 780,000.00             780,000.00             780,000.00             506,735.00            64.97

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการน ่า (1.6.8) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บ
น ่าขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [ 163094 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 832,000.00             832,000.00             832,000.00             463,071.00            55.66

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการน ่า (1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน ่าและ
บ่ารุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน ่า
และบ่ารุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [ 
163095 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 412,500.00             412,500.00             412,500.00             272,088.00            65.96

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(1.5.6) ค่าส่ารวจตะกอน คุณภาพน ่า และปริมาณ
น ่าในอ่างเก็บน ่าและในล่าน ่า ศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
จังหวัดนครราชสีมา - [ 163080 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 778,400.00             778,400.00             778,400.00             565,388.00            72.63

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(1.6.16) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุง
ระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา
 - [ 163102 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 722,600.00             722,600.00             722,600.00             504,350.00            69.8

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(1.7.7) ค่าด่าเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา
 - [ 163112 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,883,500.00           6,883,500.00          6,883,500.00           5,173,310.00         75.16

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(1.7.8) ค่าจัดท่าข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา
ชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา
 - [ 163113 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 745,600.00             745,600.00             745,600.00             566,400.00            75.97

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า
ภาคตะวันตก

(1.5.11) ค่าส่ารวจตะกอน คุณภาพน ่า และ
ปริมาณน ่าในอ่างเก็บน ่าและในล่าน ่า ศูนย์อุทก
วิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

 - [ 163085]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 556,000.00             556,000.00             556,000.00             284,800.00            51.22

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า
ภาคตะวันตก

(1.7.13) ค่าด่าเนินการสถานีอุทกวิทยา
ชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค

ตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [ 163118 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,297,200.00           6,297,200.00          6,297,200.00           4,117,598.00         65.39

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า

ภาคตะวันตก

(1.168.2926) ซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยา

 .ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ต่าบล
ท่าม่วง อ่าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 
รายการ - [ 166262 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 540,000.00             540,000.00             540,000.00             229,920.00            42.58



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 114 รำยกำร 887,000,396.00 887,000,396.00 569,543,194.00 194,147,358.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน ด่าเนินการเอง

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า
ภาคตะวันตก

(1.168.2927) ซ่อมแซมหน่วยส่ารวจอุทกวิทยา
ชลประทาน หน่วยส่ารวจอุทกวิทยาเคลื อนที 
รถยนต์ .ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก 
ต่าบลบ่อนอก อ่าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ - [ 166263 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 360,000.00             360,000.00             360,000.00             115,200.00            32.00

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.1) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน
แม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 163122 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000.00               80,000.00              80,000.00               60,187.00             75.23

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.2) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อนแม่

ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 163123 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000.00               80,000.00              80,000.00               29,225.00             36.53

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.3) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อนแม่
พริก (ผาวิ งชู้) จังหวัดล่าปาง - [ 163124 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000.00               80,000.00              80,000.00               51,744.00             64.68

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.4) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อนกิ ว
คอหมา จังหวัดล่าปาง - [ 163125 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000.00               80,000.00              80,000.00               55,473.00             69.34

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.5) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน
ห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย - [ 163126 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000.00               80,000.00              80,000.00               40,548.00             50.68

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.6) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน
ห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 163127 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000.00               80,000.00              80,000.00               50,519.00             63.15

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.7) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน
ห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี - [ 163128 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000.00               80,000.00              80,000.00               44,480.00             55.6

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.8) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน
ห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี - [ 163129 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000.00               80,000.00              80,000.00               52,510.00             65.64

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.9) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อนบาง

เหนียวด่า จังหวัดภูเก็ต - [ 163130 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000.00               80,000.00              80,000.00               54,990.00             68.74

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.11) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน

ห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 163132 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 40,000.00               40,000.00              40,000.00               24,740.00             61.85

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.12) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน
คลองหลวงรัชชโลธร จังหวัดชลบุรี - [ 163133 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 40,000.00               40,000.00              40,000.00               25,240.00             63.1

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.13) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน
ห้วยชุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 163134 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 40,000.00               40,000.00              40,000.00               28,051.00             70.13

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.14) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน

คลองหัวช้าง จังหวัดพัทลุง - [ 163135 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 40,000.00               40,000.00              40,000.00               28,910.00             72.28

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื อน (1.8.15) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื อนของเขื อน

ทุ่งหลวง จังหวัดตรัง - [ 163136 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 40,000.00               40,000.00              40,000.00               22,990.00             57.48

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดกลาง ส่านักงานก่อสร้าง 5 ปรับปรุงพื นที บริเวณโครงการอ่างเก็บน ่าห้วย

ทรายขมิ น อันเนื องมาจากพระราชด่าริ จังหวัด
สกลนคร (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172928 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 7,429,000.00           7,429,000.00          0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดกลาง ส่านักงานก่อสร้าง 2 (1.10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื น โครงการอ่าง
เก็บน ่าน ่าริมพร้อมระบบส่งน ่า อันเนื องมาจาก

พระราชด่าริ ต่าบลแสนทอง อ่าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน - [ 167311 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 4,000,000.00           4,000,000.00          3,911,344.00           2,657,436.00         67.94

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดกลาง ส่านักงานก่อสร้าง 15 (1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บ
น ่าคลองสังข์ อันเนื องมาจากพระราชด่าริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช - [ 167028 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 2,275,000.00           2,275,000.00          2,275,000.00           0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดกลาง ส่านักงานก่อสร้าง 6 ฝายล่าห้วยส้มป่อย ต่าบลนาขาม อ่าเภอกุฉิ

นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ (โอนเปลี ยนแปลง เงิน
พับ) - [ 173073]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 5,000,000.00           5,000,000.00          5,000,000.00           845,971.00            16.92

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดกลาง ส่านักงานก่อสร้าง 6 ฝายแก้งค่าบอน ต่าบลนาโก อ่าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 
173074 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 2,600,000.00           2,600,000.00          2,600,000.00           469,984.00            18.08

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดกลาง ส่านักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยเสียว ต่าบลบัวเงิน อ่าเภอน่าพอง จังหวัด
ขอนแก่น (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 173075 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 9,500,000.00           9,500,000.00          9,500,000.00           963,035.00            10.14

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดกลาง ส่านักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ ง (ตอนบน) ต่าบลบ้านหว้า อ่าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) -
 [ 173076 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,900,000.00           3,900,000.00          3,900,000.00           936,184.00            24.00

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดกลาง ส่านักงานก่อสร้าง 6 ฝายห้วยสีผึ ง (ตอนล่าง) ต่าบลบ้านหว้า อ่าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) -
 [ 173077 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 7,900,000.00           7,900,000.00          7,900,000.00           1,459,408.00         18.47

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 2 (1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน ่า 
ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จ่านวน 2 ช่อง
 และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื น 
โครงการประตูระบายน ่าปากคลองระพีพัฒน์ 
ต่าบลท่าหลวง อ่าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา - [ 167406 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 787,500.00             787,500.00             787,500.00             441,734.00            56.09

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 11 (1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน ่าพร้อม
อาคารประกอบ โครงการระบบระบายน ่าแม่น ่า
ตรัง จังหวัดตรัง - [ 167399 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,788,000.00           1,788,000.00          1,788,000.00           1,017,981.00         56.93

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 11 (1.26) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื น โครงการระบบ
ระบายน ่าแม่น ่าตรัง ต่าบลบางรัก อ่าเภอเมืองตรัง
 จังหวัดตรัง - [ 167408 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 9,350,000.00           9,350,000.00          9,350,000.00           3,783,774.00         40.47

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 2 (1) งานขุดคลองระบายน ่าหลากพร้อมอาคาร
ประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ต่าบลสนามชัย
 อ่าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 

167617 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 200,000,000.00        200,000,000.00       200,000,000.00       55,871,180.00        27.94



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 114 รำยกำร 887,000,396.00 887,000,396.00 569,543,194.00 194,147,358.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน ด่าเนินการเอง

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 2 (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื องต้น - [ 
167618 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 50,000,000.00         50,000,000.00        50,000,000.00         15,231,441.00        30.46

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 8 (1.1) คลองส่งน ่าและคลองระบายน ่าพร้อมอาคาร
ประกอบฝ่ังซ้าย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 
163008 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,555,000.00           1,555,000.00          1,555,000.00           669,283.00            43.04

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 8 (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื อแก้ไขและ
พัฒนาสิ งแวดล้อม - [ 163011 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 22,430,000.00         22,430,000.00        10,062,890.00         1,568,769.00         15.59

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (1.1) งานขยายเขตระบบไฟฟ้า - [ 163067 ] ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 4,000,000.00           4,000,000.00          4,000,000.00           1,943,923.00         48.6

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 11 (2.2) ปรับปรุงคลองระบายน ่า ร.1 พร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที  1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - 
[ 163047 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,002,800.00           6,002,800.00          6,002,800.00           2,392,123.00         39.85

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 11 (4.1) งานปรับปรุงคลองระบายน ่า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที  3 (ค่าควบคุมงานจ้าง
เหมา) - [ 163050 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 5,864,600.00           5,864,600.00          5,864,600.00           4,041,196.00         68.91

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 11 (5.1) งานปรับปรุงคลองระบายน ่า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที  4 (ค่าควบคุมงานจ้าง
เหมา) - [ 163052 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 4,343,000.00           4,343,000.00          4,343,000.00           1,811,749.00         41.72

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 11 (3) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร
 - [ 163056 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 120,000,000.00        120,000,000.00       0.00

ส่านักเครื องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ก่อสร้างอาคารที ท่าการส่านักเครื องจักรกลและ
อาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี ยนแปลง
 เงินพับ) - [ 172900]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 9,900,000.00           9,900,000.00          9,900,000.00           6,482,777.00         65.48

ส่านักเครื องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ก่อสร้างอาคารที ท่าการส่านักเครื องจักรกลและ
อาคารนนทบุรี (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 
172999 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,172,409.00           1,172,409.00          1,172,409.00           541,723.00            46.21

ส่านักเครื องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ก่อสร้างอาคารที ท่าการส่านักเครื องจักรกลและ
อาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี ยนแปลง
 เงินพับ2) - [ 174616 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 7,030,336.00           7,030,336.00          7,030,336.00           2,637,563.00         37.52

ส่านักเครื องจักรกล (1.171.91) ขุดลอกคลองโดยรถขุดด่าเนินการเอง 
คลองระบาย 1ซ้าย แม่น ่าน้อย 2 โครงการส่งน ่า

และบ่ารุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ
 - [ 166413 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 890,000.00             890,000.00             0

ส่านักงานจัดรูปที ดินกลาง ส่านักงานจัดรูปที ดินและ
จัดระบบน ่าเพื อเกษตรกรรมที  33

ซ่อมแซมระบบประปา ส่านักงานจัดรูปที ดินและ
จัดระบบน ่าเพื อการเกษตรกรรมที  33 จังหวัด

พัทลุง (โอนเปลี ยนแปลง3) - [ 174911 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 800,000.00             800,000.00             800,000.00             0

ส่านักวิจัยและพัฒนา ส่านักวิจัยและพัฒนา ชุดทดสอบขนาดคละของเม็ดดิน จ่านวน 2 ชุด 

(โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172885 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 250,000.00             250,000.00             250,000.00             0

ส่านักวิจัยและพัฒนา ส่านักวิจัยและพัฒนา ชุดทดสอบ Atterberg's Limit จ่านวน 4 ชุด (โอน
เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172886 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 151,880.00             151,880.00             151,880.00             0

ส่านักวิจัยและพัฒนา ส่านักวิจัยและพัฒนา เครื องทดสอบความสึกกร่อน จ่านวน 1 ชุด (โอน
เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172887 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 241,660.00             241,660.00             241,660.00             0

ส่านักวิจัยและพัฒนา ส่านักวิจัยและพัฒนา ชุดทดสอบ CBR แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ่านวน 17 

ชุด (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172888 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 8,245,000.00           8,245,000.00          8,245,000.00           0

ส่านักวิจัยและพัฒนา ส่านักวิจัยและพัฒนา ชุด Mold ส่าหรับทดสอบดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จ่านวน 17 ชุด (โอน
เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172889 ]

ด่าเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,320,560.00           1,320,560.00          1,320,560.00           0



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 73 รำยกำร 3,870,252,000.00 1,051,611,300.00 163,366,342.00 7,786,395.00

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่
แตง

ถนนทางระบายน ่าเหมืองผ่า ต่าบลริมเหนือ 
อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564 

กม. - [ 162216 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 2,800,000.00           2,800,000.00          1,627,000.00           0

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่

แตง

ถนนคันคลองส่งน ่าสายซอย 7L ฝ่ังขวา ต่าบล

ขี เหล็ก อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 
3.332 กม. - [ 162542 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 14,800,000.00         14,800,000.00        8,240,000.00           0

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่

แฝก-แม่งัด

ถนนคันคลองซอย 13 ขวา LMC แม่แฝก ต่าบลป่า

ไผ่ อ่าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 

0.910 กม. - [ 162395 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,497,000.00           1,497,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่

แฝก-แม่งัด

ถนนคันคลองซอย 15 ขวา LMC แม่แฝก ต่าบลป่า

ไผ่ อ่าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 
1.220 กม. - [ 162396 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,632,000.00           1,632,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่
แฝก-แม่งัด

ถนนคันคลองซอย 14 ขวา LMC แม่แฝก ต่าบลป่า
ไผ่ อ่าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 
1.275 กม. - [ 162397 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,689,000.00           1,689,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
แม่กวง

(1.8) ปรับปรุงประตูระบายน ่าควบคุมปากคลอง
ส่งน ่าสายใหญ่ ต่าบลลวงเหนือ อ่าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ - [ 166874 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 9,500,000.00           9,500,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่
แตง

(1.168.33) ซ่อมแซมบ่ารุงรักษาระบบชลประทาน 
โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 1 รายการ - [ 163369 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,000,000.00           1,000,000.00          1,000,000.00           0

ส่านักงานชลประทานที  1 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่
แฝก-แม่งัด

(1.168.66) ซ่อมแซมบ่ารุงรักษาระบบชลประทาน 
โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 163402 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,000,000.00           1,000,000.00          1,000,000.00           0.00

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน ่าแม่ฟ้า อัน
เนื องมาจากพระราชด่าริ ต่าบลแจ้ห่ม อ่าเภอแจ้

ห่ม จังหวัดล่าปาง ระยะทาง 3.400 กม. - [ 
162225 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 7,888,000.00           7,888,000.00          4,493,254.00           0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน ่าแม่เก๋ียง อัน
เนื องมาจากพระราชด่าริ ต่าบลเมืองยาว อ่าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล่าปาง ระยะทาง 0.600 กม. - [ 

162226 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,760,000.00           1,760,000.00          1,073,008.00           0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน ่าแม่ก๊ึด อัน
เนื องมาจากพระราชด่าริ ต่าบลทุ่งงาม อ่าเภอเสริม
งาม จังหวัดล่าปาง ระยะทาง 3.000 กม. - [ 
162227 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,000,000.00           6,000,000.00          6,132,000.00           0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานเข้าอ่างเก็บน ่าแม่พริก
ผาวิ งชู้ อันเนื องมาจากพระราชด่าริ ต่าบลแม่พริก
 อ่าเภอแม่พริก จังหวัดล่าปาง ระยะทาง 1.400 

กม. - [ 162228 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,540,000.00           3,540,000.00          2,459,876.00           0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน ่าแม่ไพร อัน

เนื องมาจากพระราชด่าริ ต่าบลวอแก้ว อ่าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล่าปาง ระยะทาง 0.500 กม. - [ 
162231 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,300,000.00           1,300,000.00          874,353.00             0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาแม่
วัง

ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน ่าและ
บ่ารุงรักษาแม่วัง ต่าบลบ่อแฮ้ว อ่าเภอเมืองล่าปาง

 จังหวัดล่าปาง ระยะทาง 1.827 กม. - [ 162217 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,000,000.00           6,000,000.00          3,516,566.00           0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ่าสาย 1R-LMC อ่าง
เก็บน ่าห้วยลึก ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ระยะทาง 2.001 กม. - [ 162405 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,364,000.00           3,364,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  4 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาท่อ

ทองแดง

ถนนภายในบริเวณฝ่ายส่งน ่าที  2 โครงการส่งน ่า

ท่อทองแดง ต่าบลหนองหลวง อ่าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก่าแพงเพชร ระยะทาง 0.600 กม. - [ 
162403 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,404,000.00           1,404,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  5 ส่วนจัดสรรน ่าและบ่ารุงรักษา 
สชป.5

จัดหาและติดตั งเครื องมือวัดพฤติกรรมเขื อน เขื อน
ห้วยเดียก ต่าบลห้วยยาง อ่าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174665 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 11,345,200.00         11,345,200.00        11,345,200.00         10,773.00             0.09

ส่านักงานชลประทานที  5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.631) ซ่อมแซมบ่ารุงรักษาในเขต โครงการ
ชลประทานบึงกาฬ ( 1 โครงการ 1 ล้านบาท) 
ต่าบลชัยพร อ่าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 

รายการ - [ 163967 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,000,000.00           1,000,000.00          1,000,000.00           0

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน ่าก ่า

ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝ่ังขวา ปตร.ห้วยแคน 
ต่าบลธาตุพนมเหนือ อ่าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม ระยะทาง 2.500 กม. - [ 162435 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,000,000.00           6,000,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน ่าก ่า

ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝ่ังซ้าย ปตร.ห้วยแคน 
ต่าบลพระกลางทุ่ง อ่าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ระยะทาง 2.400 กม. - [ 162436 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 5,600,000.00           5,600,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน ่าก ่า

ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน ่าด้วยไฟฟ้า 
P1 ต่าบลหนองย่างชิ น อ่าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ระยะทาง 6.800 กม. - [ 162454 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 9,300,000.00           9,300,000.00          0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั งโครงการ



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 73 รำยกำร 3,870,252,000.00 1,051,611,300.00 163,366,342.00 7,786,395.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั งโครงการ

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน ่าก ่า

ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝ่ังขวา ปตร.ห้วยแคน 
ต่าบลธาตุพนมเหนือ อ่าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [ 162715 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 12,000,000.00         12,000,000.00        0

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน ่าก ่า

ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน ่าด้วยไฟฟ้า 
P2 ต่าบลพระกลางทุ่ง อ่าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [ 162716 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 13,700,000.00         13,700,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน ่าก ่า

ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝ่ังซ้าย ปตร.ห้วยแคน 
ต่าบลพระกลางทุ่ง อ่าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [ 162717 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 12,000,000.00         12,000,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน ่าก ่า

ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ่าสาย MC สถานีสูบน ่า
บ้านนาแก ต่าบลนาแก อ่าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [ 162718 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 11,500,000.00         11,500,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษามูล
กลาง

ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน ่าสายซอย 1 ซ้าย 
ของคลองสายใหญ่ฝ่ังขวา (1L-RMC) ระบบ
กระจายน ่าฝายยางบ้านเขว้า ต่าบลบ้านแพ 
อ่าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม.

 - [ 162590 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,586,000.00           6,586,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษามูล
กลาง

ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน ่าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
(RMC) ระบบกระจายน ่าฝายยางบ้านเขว้า ต่าบล
บ้านแพ อ่าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 
3.000 กม. - [ 162609 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 7,885,000.00           7,885,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษามูล

กลาง

ซ่อมแซมถนนบนหลังคันคลองฝ่ังขวาระบบ

กระจายน ่าเขื อนชุมพวง ต่าบลหนองหลัก อ่าเภอ

ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม.
 - [ 162724 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 16,000,000.00         16,000,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.49) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ล่า
ห้วยซัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต่าบล
ก่าแพง อ่าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - [ 

166530 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 4,500,000.00           4,500,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ต่าบลละหาร

 อ่าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800
 กม. - [ 162629]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 14,500,000.00         14,500,000.00        10,333,939.00         0.00

ส่านักงานชลประทานที  9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1486) ซ่อมแซมบ่ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ต่าบล

บางบุตร อ่าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ
 - [ 164822 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,000,000.00           1,000,000.00          1,000,000.00           199,994.00            20.00

ส่านักงานชลประทานที  9 โครงการชลประทานระยอง (1.172.56) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา 
คลองคา โครงการชลประทานระยอง ต่าบลเชิงเนิน

 อ่าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - [ 166537 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 800,000.00             800,000.00             663,646.00             0.00

ส่านักงานชลประทานที  10 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
เขื อนป่าสักชลสิทธ์ิ

ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที ท่าการโครงการส่ง
น ่าและบ่ารุงรักษาป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี 

ต่าบลหนองบัว อ่าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ระยะทาง 4.808 กม. - [ 162648 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 17,550,000.00         17,550,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  10 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
เขื อนป่าสักชลสิทธ์ิ

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื อนป่าสักชลสิทธ์ิและ
ถนนบ่ารุงรักษาท้ายเขื อนป่าสักชลสิทธ์ิ ต่าบล
หนองบัว อ่าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ระยะทาง 7.222 กม. - [ 162650 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 24,500,000.00         24,500,000.00        16,060,900.00         0.00

ส่านักงานชลประทานที  10 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
เขื อนป่าสักชลสิทธ์ิ

ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
คลองส่งน ่า 3L ต่าบลเตาปูน อ่าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. - [ 162736 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,331,200.00           6,331,200.00          4,758,800.00           0.00

ส่านักงานชลประทานที  12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.174.25) ขุดลอกอ่างเก็บน ่าจ้างเหมา อ่างเก็บ
น ่าห้วยขมิ น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 
ต่าบลห้วยขมิ น อ่าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 1 รายการ - [ 166695 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 4,200,000.00           4,200,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  14 ส่วนปฏิบัติการ ส่านัก

ชลประทานที  14

อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ชลประทาน อ่าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั น แบบ B) (โอน
เปลี ยนแปลง เงินพับ2) - [ 174685 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 8,910,000.00           8,910,000.00          8,910,000.00           0

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการชลประทานปัตตานี ถนนลาดยางภายในหัวงาน โครงการพัฒนาพื นที 
พรุแฆแฆ อันเนื องมาจากพระราชด่าริ ต่าบลบ้าน
น ่าบ่อ อ่าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 
3.860 กม. - [ 162381 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,000,000.00           3,000,000.00          4,789,200.00           0

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาลุ่ม
น ่าโก-ลก

ซ่อมแซมคันคลองส่งน ่าสายใหญ่ที  1(โคกกูแว) ฝ่ัง
ซ้าย ต่าบลพร่อน อ่าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ระยะทาง 4.452 กม. - [ 162515 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 8,700,000.00           8,700,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  17 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาลุ่ม
น ่าโก-ลก

ซ่อมแซมคันคลองระบายน ่าสายที  5 ฝ่ังซ้าย-ฝ่ัง
ขวา ต่าบลโฆษิต อ่าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ระยะทาง 8.037 กม. - [ 162752 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 15,400,000.00         15,400,000.00        0

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที  1 (7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ งแวดล้อม อาคารบังคับน ่าในแม่น ่าปิง
ท้ายเขื อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดก่าแพงเพชร 
จังหวัดนครสวรรค์ - [ 167281 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 45,000,000.00         9,000,000.00          9,000,000.00           2,032,067.00         22.58



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 73 รำยกำร 3,870,252,000.00 1,051,611,300.00 163,366,342.00 7,786,395.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั งโครงการ

ส่านักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที  4 (7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ งแวดล้อม การพัฒนาระบบ
ชลประทานบริเวณพื นที ท้ายเขื อนรัชชประภา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี - [ 167282 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 35,000,000.00         7,000,000.00          7,000,000.00           2,088,306.00         29.83

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์

สถานการณ์น ่า

(1.4.1) บ่ารุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน 

ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161637 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 5,750,000.00           5,750,000.00          0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.3) บ่ารุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มน ่า 
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161639 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 17,112,800.00         17,112,800.00        0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.5) บ่ารุงรักษาระบบกล้อง CCTV ลุ่มน ่า
เจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์
น ่า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 161641 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 684,000.00             684,000.00             0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.7) บ่ารุงรักษาโทรมาตรในอ่าง 123 สถานี 
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161643 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,476,000.00           1,476,000.00          0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.9) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าโขง ฝ่าย
ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 

161645 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,908,200.00           1,908,200.00          0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.10) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าชี ฝ่าย
ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161646 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 2,763,600.00           2,763,600.00          0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.11) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่ามูล ฝ่าย
ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 

161647 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,875,300.00           1,875,300.00          0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.12) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่ากก ฝ่าย
ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 

161648 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 559,300.00             559,300.00             0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์

สถานการณ์น ่า

(1.4.13) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าปิง ฝ่าย

ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 

161649 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 2,138,500.00           2,138,500.00          0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์

สถานการณ์น ่า

(1.4.15) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าวัง ฝ่าย

ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161651 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 789,600.00             789,600.00             0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.16) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่ายม ฝ่าย
ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161652 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 888,300.00             888,300.00             0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.17) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่า
เจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์

น ่า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 161653 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,743,700.00           1,743,700.00          0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.18) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าป่าสัก 
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161654 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 756,700.00             756,700.00             0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.19) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าสะแก
กรัง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - 

[ 161655 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 526,400.00             526,400.00             0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.20) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าท่าจีน 
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161656 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 625,100.00             625,100.00             0

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.21) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าแม่กลอง
 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161657 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,283,100.00           1,283,100.00          0.00

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.22) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่า
ปราจีนบุรี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์
น ่า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 161658 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 592,200.00             592,200.00             0.00



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 73 รำยกำร 3,870,252,000.00 1,051,611,300.00 163,366,342.00 7,786,395.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั งโครงการ

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.23) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าบางปะ
กง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161659 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 625,100.00             625,100.00             0.00

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์

สถานการณ์น ่า

(1.4.26) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าเพชรบุรี

 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161662 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 559,300.00             559,300.00             0.00

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.27) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าภาคใต้
ฝ่ังตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น ่า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 161663 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,776,600.00           1,776,600.00          0.00

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.28) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าตาปี 
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161664 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 921,200.00             921,200.00             0.00

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.30) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าปัตตานี 
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น ่า แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
161666 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,677,900.00           1,677,900.00          0.00

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น ่า

(1.4.31) บ่ารุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน ่าภาคใต้
ฝ่ังตะวันตก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์
น ่า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร - [ 161667 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,316,000.00           1,316,000.00          0.00

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ
อุทกวิทยา

ส่วนปรับปรุงบ่ารุงรักษา (1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ 

กรุงเทพมหานคร - [ 163097 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,500,000.00           1,500,000.00          1,467,900.00           219,000.00            14.92

ส่านักบริหารจัดการน ่าและ

อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ่า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(1.168.2921) ซ่อมแซมเสาระดับน ่าสถานีอุทก

วิทยาชลประทาน .ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่าบลโคกกรวด
 อ่าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 

รายการ - [ 166257 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 648,000.00             648,000.00             648,000.00             453,008.00            69.91

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดกลาง ส่านักงานก่อสร้าง 8 (2) อาคารส่านักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง
 11 ชั น พื นที ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - 

[ 161722 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 250,000,000.00        50,000,000.00        50,000,000.00         0.00

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (2.2) งานคลองระบายน ่าสาย 3 ความยาว 3.904 
กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที  2 (จ้าง

เหมา) - [ 163064 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,495,145,600.00     299,029,200.00       0.00

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 10 (3.2) งานคลองระบายน ่าสาย 3 ความยาว 4.820 

กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที  3 (จ้าง
เหมา) - [ 163066 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,698,155,400.00     339,631,100.00       0

ส่านักพัฒนาแหล่งน ่าขนาดใหญ่ ส่านักงานก่อสร้าง 11 (3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน ่า ร.1 พร้อม
อาคารประกอบ สัญญาที  2 (ค่าควบคุมงานจ้าง
เหมา) - [ 163048 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 5,272,700.00           5,272,700.00          5,272,700.00           2,783,247.00         52.79

ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและ
การสื อสาร

ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศเพื อ
การสื อสาร

จ้างที ปรึกษาศึกษาและจัดท่าสถาปัตยกรรมองค์กร
 (Enterprise Architecture) ด้านการบริหาร
จัดการน ่า จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอน

เปลี ยนแปลง เงินพับ) - [ 172899 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,000,000.00           3,000,000.00          0

ส่านักงานเลขานุการกรม ส่านักงานเลขานุการกรม เครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง 
จ่านวน 2 เครื อง (รายการเพิ มเติม3) - [ 174879 ]

จ้างเหมาทั งโครงการ อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 700,000.00             700,000.00             700,000.00             0.00



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 27 รำยกำร 522,250,900.00 522,250,900.00 145,985,423.00 26,597,325.00

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน ่าแม่เลียง
พัฒนา อันเนื องมาจากพระราชด่าริ ต่าบลเสริม

ขวา อ่าเภอเสริมงาม จังหวัดล่าปาง ระยะทาง 
2.630 กม. - [ 162229 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 5,270,000.00           5,270,000.00          3,500,959.00           0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานเชียงราย ซ่อมแซมถนนคันคลองผันน ่าแม่กรณ์ - แม่กก 
ต่าบลรอบเวียง อ่าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [ 162399 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 4,950,000.00           4,950,000.00          1,902,994.00           0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายน ่าปัว โครงการ
ชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ต่าบลสถาน อ่าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. - [ 162554 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 5,000,000.00           5,000,000.00          2,420,269.00           0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายปัว 
ต่าบลสถาน อ่าเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 
9.000 กม. - [ 162555 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 23,000,000.00         23,000,000.00        0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น ่าแหง 
ต่าบลนาน้อย อ่าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
ระยะทาง 5.932 กม. - [ 162556 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 15,000,000.00         15,000,000.00        12,231,959.00         0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานน่าน ถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝ่ังซ้าย ฝายสา (ขนาด
กลาง) ต่าบลแม่สา อ่าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ระยะทาง 3.500 กม. - [ 162557 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 8,000,000.00           8,000,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน ่าแม่ปืม 

โครงการชลประทานพะเยา ต่าบลแม่ใจ อ่าเภอแม่

ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. - [ 
162220 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,000,000.00           6,000,000.00          3,470,935.00           0.00

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษากิ ว
ลม-กิ วคอหมา

ปรับปรุงถนนทางเข้าที ท่าการฝ่ายส่งน ่าและ
บ่ารุงรักษาที  3 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษากิ ว
ลม-กิ วคอหมา ต่าบลห้างฉัตร อ่าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล่าปาง ระยะทาง 1.300 กม. - [ 162402 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,819,000.00           3,819,000.00          1,235,998.00           0.00

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง (1.168.260) ซ่อมแซมบ่ารุงรักษาระบบ

ชลประทาน โครงการชลประทานล่าปาง ต่าบลบ่อ
แฮ้ว อ่าเภอเมืองล่าปาง จังหวัดล่าปาง 1 รายการ
 - [ 163596 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 1,000,000.00           1,000,000.00          1,000,000.00           596,000.00            59.6

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานล่าปาง (79) แก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ
 ต่าบลแม่พริก อ่าเภอแม่พริก จังหวัดล่าปาง - [ 

167256 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 38,000,000.00         38,000,000.00        31,908,559.00         0

ส่านักงานชลประทานที  2 โครงการชลประทานพะเยา (77) แก้มลิงและระบบส่งน ่าห้วยผาหนีบ ต่าบลสัน

โค้ง อ่าเภอดอกค่าใต้ จังหวัดพะเยา - [ 167254 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 50,000,000.00         50,000,000.00        37,788,890.00         25,994,760.00        68.79

ส่านักงานชลประทานที  6 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน ่าชีตอนกลาง

ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน ่า
ฝายร้อยเอ็ด ต่าบลหนองพอก อ่าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. - [ 162284 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 6,580,000.00           6,580,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  6 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา

พัฒนาลุ่มน ่าชีตอนกลาง

ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน ่า

ฝายวังยาง ต่าบลดงสิงห์ อ่าเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. - [ 162433 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 9,000,000.00           9,000,000.00          0

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการชลประทานอ่านาจเจริญ ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทาน
อ่านาจเจริญ ต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ 
จังหวัดอ่านาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. - [ 
162586 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 10,000,000.00         10,000,000.00        5,890,142.00           0

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการชลประทานอ่านาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน ่าสาย 5R-LMC อ่าง
เก็บน ่าพุทธอุทยาน ต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมือง

อ่านาจเจริญ จังหวัดอ่านาจเจริญ ระยะทาง 2.130

 กม. - [ 162587 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 11,000,000.00         11,000,000.00        6,228,099.00           0

ส่านักงานชลประทานที  7 โครงการชลประทานอ่านาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน ่าสาย MC สถานีสูบน ่า
เขื อนล่าเซบาย อ่านาจเจริญ ต่าบลสร้างถ่อน้อย 
อ่าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ่านาจเจริญ ระยะทาง 
15.150 กม. - [ 162722 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 32,000,000.00         32,000,000.00        0

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื นที อ่างเก็บ
น ่าอ่าปึล จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี ยนแปลง เงินพับ
2) - [ 174543 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 27,581,900.00         27,581,900.00        27,322,507.00         0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน ่าสายหลักฝ่ังขวาอ่าง
เก็บน ่าห้วยสวาย ต่าบลสองชั น อ่าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. - [ 162599 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 31,000,000.00         31,000,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนบนท่านบดินอ่างเก็บน ่าห้วยสวาย 

ต่าบลสองชั น อ่าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระยะทาง 5.950 กม. - [ 162600 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 23,000,000.00         23,000,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน ่าสายหลักฝ่ังซ้ายอ่าง
เก็บน ่าห้วยสวาย ต่าบลสองชั น อ่าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม. - [ 162616 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 20,900,000.00         20,900,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองฝ่ังขวาอ่างเก็บน ่าห้วยสวาย
 ต่าบลสองชั น อ่าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระยะทาง 6.900 กม. - [ 162726 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 19,000,000.00         19,000,000.00        0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน



ช่ือหน่วยงำนระดับส ำนักงำน ช่ือหน่วยงำนระดับโครงกำร รำยกำร ประเภทงำน ข้ันตอนด ำเนิงำน งบท้ังโครงกำร งบปัจุบัน รวมโอนจัดสรร รวมผลเบิกจ่ำย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 27 รำยกำร 522,250,900.00 522,250,900.00 145,985,423.00 26,597,325.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ยังอยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ส่านักงานชลประทานที  8 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาล่า
พระเพลิง

ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื อนและบริเวณภายในหัว
งาน อ่างเก็บน ่าล่าพระเพลิง ต่าบลตะขบ อ่าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 
กม. - [ 162595 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 12,800,000.00         12,800,000.00        8,013,116.00           0.00

ส่านักงานชลประทานที  11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงถนนเลียบคลองพระยาบรรลือฝ่ังซ้าย

 ต่าบลบางตาเถร อ่าเภอสองพี น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. - [ 162740 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 68,000,000.00         68,000,000.00        0.00

ส่านักงานชลประทานที  11 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา

รังสิตใต้

(1.172.81) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา 

คลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา

รังสิตใต้ ต่าบลพืชอุดม อ่าเภอล่าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี - [ 166562 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,124,000.00           3,124,000.00          964,704.00             0.00

ส่านักงานชลประทานที  11 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษา
รังสิตเหนือ

(1.35) ปรับปรุงก่าแพงกันน ่าเอสเคปพระอินทรา
ชา (ด้านหน้า-ท้าย) ต่าบลพยอม อ่าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 166901 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 4,446,000.00           4,446,000.00          0.00

ส่านักงานชลประทานที  15 โครงการชลประทานพังงา ปรับปรุงถนนในบริเวณที ท่าการชลประทานพังงา 
ต่าบลถ ่าน ่าผุด อ่าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

ระยะทาง 0.800 กม. - [ 162525 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 3,780,000.00           3,780,000.00          2,106,292.00           6,565.00               0.31

ส่านักงานชลประทานที  15 โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาลุ่ม

น ่าปากพนังตอนบน

(7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิง

บ้านทุ่งทับใน ต่าบลแหลม อ่าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช - [ 167318 ]

จ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง 80,000,000.00         80,000,000.00        0
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