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เร ื่อง,.. เร่งรัดดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างงนประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้บันทึก

ข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบติดตาม Online กองแผนงาน ญ ัเ] 2 .3$
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สืบเนื่องจากมติที่ประฃุมชื้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการรายงาน 
ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มอบหมายให้กรมขลประทานรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปีนประจำทุกเดือน ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร (สศก.) เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบกับกองแผนงานจะต้อง 
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดชื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปีนประจำทุก ๑๕ วัน เสนอผู้บริหาร และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประขุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

ดังน้ัน จึงขอให้หน่วยงานของท่านเร่งรัดดำเนินการ ดังน้ี
๑. เร่งรัดดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 

และแนวทางปฏิบัติตามบันทึกกองพัสดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กพด ๙๕๗๖/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เร่ืองซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างสำหรับงบประมาณตามพระราขบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การจัดช้ือจัดจ้างของกรมขลประทานสามารถก่อหน้ีผูกพันและ 
เบิกจ่ายเงินไต้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล 

๒. กองแผนงานไต้สรุปผลความก้าวหน้าการจัดช้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๓ จากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 
งบประมาณ (ระบบติดตาม online กองแผนงาน) รายการงานงบรายจ่ายลงทุนท้ังส้ิน จำนวน ๘1๓๔๙ รายการ 
จำแนกเป็นรายการท่ีทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน ๙๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๔ อยู่ระหว่างกระบวนการ 
จัดชื้อจัดจ้าง จำนวน ๔,๒๗0 รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๔ และยังไม่ดำเนินการจัดช้ือจัดจ้าง จำนวน 
๓1๙๘๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๒ ในการนี้ ขอให้บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 
ในระบบติดตาม online ให้ถูกต้องและเป็นบีจจุบัน เพ่ือกองแผนงานจะนำข้อมูลในระบบติดตาม online 
ทุก ๑๕ วันมาสรุปจัดทำรายงานดังกล่าว

๓. รายการงานท่ียังไม่ไต้ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดขอบ จำนวน ๔๑ รายการ ขอให้ตรวจสอบ 
รายการงานดังกล่าว และโปรดแจ้งรายการงานของท่านมาที่ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ทาง E-mail ะ monitonng.plan@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ พร้อมน้ีได้แนบรายการงานท่ียังไม่ไต้ดำเนินการ 
จัดช้ือจัดจ้าง และรายการงานท่ียังไมใต้ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดขอบ มาด้วยแล้ว

สอ่ )็ฟ ร่ฟ พ้ /พ ) 6)°า บีร์น กา/

ผอ.ผง.
(นา*H5ระ'พล ท้ังสมบุ.ญ}

v  ผส.บอ ๑ ๔ ม.ค. 4* '

mailto:monitonng.plan@gmail.com


ลาดับ ข ื่อรายการ สำนัก โครงการ ผลผลิต งบประมาณ (บาห)
3434 (41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายนํ้าพระอาจารย์ 

จื่อ (สำเชียงทา) ตำบสํโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
- [ 185797 ]

สำนักพัฒนาแหล่ง'นาขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่ง'นาและ 
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน

30,000,000

3435 (1) ค่าขึ๋อที่ดิบ ค่าทดแทบ ค่ารึ้อย้ายโนการจัดหาที่ดิน 2 - [ 186201 1 สำนักพัฒนาแหล่ง'นาขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 โครงการอ่างเก็บป้าลำป้าขี อัน 
เน ื่องมาจากพระราขดำริ จังหวัดขัยภูมิ

60 ,000,000

3436 (1.1) ค ่าควบคุมงานจ้างเหมา เขึ๋อนหัวงานและอาคารประกอบ - [ 
186202 ]

สำนักพัฒนาแหล่ง'นาขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 โครงการอ่างเก็บป้าลำป้าซี อัน 
เน ื่องมาจากพระราซดำริ จังหวัดขัยภูมิ

3,391,500

3437 (2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ - [ 186203 ] สำนักพัฒนาแหล่ง'นาขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 โครงการอ่างเก็บป้าลำป้าซี อัน 
เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขัยภูมิ

193,800,000

3438 (1.1) ค่าก่อสร้างถนนเชัาหัวงาน - [ 186204 ] สำนักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 โครงการอ่างเก็บป้าลำป้าซี อัน 
เน ื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขัยภูมิ

9,000,000

3439 (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฌน'’สึ๋งแวดล้อม - [ 
186205 ]

สำนักพัฒนาแหล่ง'นาขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 โครงการอ่างเก็บป้าลำนำซี อัน 
เน ื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขัยภูมิ

20 ,710,000

สบอ. จ ่าบวน 139 รายการ 3 9 8 ,59 2 ,70 0
3440 (1 .7 )โครงการจัดทำการบริหารจัดการบํ้าและเพาะปลูกพีชฤดูแล้งใบ 

เขต'ขลประทาน ปี 25 6 3 /6 4  ส่วนบริหารจัดการนํ้า แขวงถนนนครโขย 
ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180171 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการนํ้า ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการนํ้าซลประทาน

908,000

3441 (1.8) โครงการจัดทำแผนและติดตามการบริหารจัดการบํ้าและ 
เพาะปลูกพื่ซฤดูฝนในเขตซลประทาน ป ี พ .ศ.2563 ส่วนบริหารจัดการ 
นํ้า แขวงถนนนครโขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -  [ 180172 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการป้า ผลผลิตโครงการสนับสนมการบริหาร 
จัดการ'นาชลประทาน

999,000

3442 (1 .9 )โครงการจัดทำแผนและติดตามการป้องกันและบรรเทาภัยอับเกิด 
จากนา (ฤดูฝน) ปี พ.ศ.2563 ส่วนบริหารจัดการนํ้า แขวงถนนนครโขย 
ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180173 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการป้า ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการนํ้าชสประทาน

996,000

3443 (1 .10 )โครงการปรับปรุงและติดตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเกิบ'นาขนาด 
กลาง ปี พ.ศ.2563 ส่วนบริหารจัดการ'นา แขวงถนนนครโชยศรี เขต 
ดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180174 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการป้า ผลผลิตโครงการสนับสนบการบริหาร 
จัดการ'นาชลประทาน

520,000

3444 (1 .11 )โครงการปรับปรุงและติดตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บ'นาขนาด 
ใหญ่ ปี พ.ศ.2 563 ส่วนบริหารจัดการนํ้า แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร - [ 180175 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการป้า ผลผลิตโครงการสนับสนนการบริหาร 
จัดการนํ้าขลประทาน

550,000

3445 (1.13) โครงการพัฒนาโปรแกรมโค้งปฏิบัติการอ่างเกิบบํ้า ส่วนบริหาร 
จัดการ'นา แขวงถนนนครโขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
180177 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการป้า ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 
จัดการนํ้าซลประทาน

769,000

3446 (1 .15 )โครงการศ็กษาการบริหารจัดการ'นาในพื้นที่โครงการขลประทาน 
ของร่งแม่นาเ'จ้า,พระยาตอน'บน ส่วนบริหารจัดการ'นา แขวงถนนนคร 
ไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180179 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการป้า ผลผลิตโครงการสนับสนุบการบริหาร 
จัดการนาขลประทาบ

820,000

3447 (1 .16 )โครงการคิกษาการบริหารจัดการนํ้าในอ่างเก็บบทแม่มอก, อ่าง 
เก็บนํ้าท้บเสลาและเข็เอนป่าสักชลสิทธํ่ ส่วนบริหารจัดการ'นา แขวง 
ถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180180 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการป้า ผลผลิตโครงการสนับสนนการบริหาร 
จัดการ'นาชลประทาน

752,000

3448 (1.17) โครงการคิกษาการประมาณค่าฝนเชิงพื้นที่ไนพื้นที่โครงการอ่าง 
เก็บ'นํ้าหนองปลา'โหล ส่วนบริหารจัดการ'นา แขวงถนนนครโชยศรี เขต 
ดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180181 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนบริหารจัดการป้า ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการ'นาชลประทาน

792,000

3449 (1.1038) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดสรร'นาโดยความร่วมมือ ไทย- 
เกาหลี จ่าบวบ 12 สถานี ฝ ่ายต ิดตามและพยากรณ์สถานการณ็น ํ้า 
แขวงถนนนครโขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 179135 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ดูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
ลถานการณ์ป้า

ผลผลิตการจัดการ'นาชลประทาน 144,000

3450 (1.1039) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์น ํ้า แขวงถนนนครโชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 179136 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

คนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตการจัดการ'นาชลประหาบ 7,885,200

3451 (1.1040) บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV ลุ1ม,นาเจ้าพระยา ฝ่ายติดตาม 
และพยากรณ์สถานการณ ์บํ้า แขวงถนนนครโชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 179137 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

คูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตการจัดการ'นาซลประทาน 684,000



ลำคับ ข ึ๋อรายการ ส์านัก โครงการ ผลผลิต งบประมาณ (บาห)
3452 (1.1041) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้ากก ฝ ่ายต ิด ตานและพยากรณ์ 

สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพนหานคร - [ 

179138 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 596,200

3453 (1.1042) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่นป้าโขง ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไขยศริ เขตตุสิต 
กรุงเทพนหานคร - [  179139 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

แลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 1,929,200

3454 (1.1043) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไขยกรี เขตตุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [  179140 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้านละ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประหาน 1,789,900

3455 (1.1044) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าชายฝืงทะเลตะวันตก ฝ่าย 
ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิต 
กรุงเทพมหานคร - [  179141 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประหาน 493,500

3456 (1.1045) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าชายฝืงทะเลตะวันออก ฝ ่าย 
ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 179142 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 822,500

3457 (1.1046) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าข็ ฝ ่ายต ิดตามและพยากรณ์ 
สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 

179143 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาบ 2,880,600

3458 (1.1047) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าตาปี ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร -  [  179144 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาบ 1,013,300

3459 (1.1048) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าทะเลสาบสงขลา ฝ่ายติดตาม 
และพยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร -  [  179145 ]

สำนักบริหารจัดการใ5านละ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 1,908,200

3460 (1.1049) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าท่าจีน ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [  179146 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 625,100

3461 (1.1050) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าน่าน ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร -  [  179147 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาบ 906,800

3462 (1.1051) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าบางปะกง ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร -  [  179148 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประหาน 625,100

3463 (1.1052) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าปราจีนบุรี ฝ่ายต ิดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร -  [  179149 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้านละ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 592,200

3464 (1.1053) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าปีตตานี ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร -  [  179150 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 1,845,700

3465 (1.1054) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าป่าสัก ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร -  [ 179151 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้านละ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาบ 756,700

3466 (1.1055) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าปีง ฝ่ายต ิดตามและพยากรณ์ 
สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -  [ 

179152 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้านละ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ใ !า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 2,138,500

3467 (1.1056) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าเพชรบุรี ฝ ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร -  [  179153 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 559,300

3468 (1.1057) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าภาคใต้ส์งตะวันตก ฝ่าย 
ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร -  [  179154 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้านละ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประหาน 1,513,000



ลำดับ ข ื่อรายการ สำนัก โครงการ ผลผลิต งบประมาณ (บาท)
3469 (1.1058) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มป้าภาคใต้ฝึงตะวันออก ฝ่าย 

ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนกรโขยกริ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 179155 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการถ!ป้า

ผลผสิตการจัดการป้าชลประทาน 1,954,200

3470 (1.1059) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มนํ้ามูล ฝ่ายต ิดตามและพยากรณ์ 
สถานการณ์บํ้า แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
179156 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 2,062,800

3471 (1.1060) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มนํ้าแม่กลอง ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์น ํ้า แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 179157 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผสิตการจัดการนํ้าชลประทาน 1,283,100

3472 (1.1061) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มนํ้ายม ฝ่ายต ิดตามและพยากรณ์ 
สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครไซยกริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
1 7 9 1 5 8 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผสิตการจัดการป้าชลประทาน 940,600

3473 (1.1062) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มนํ้าวัง ฝ ่ายต ิดตามและพยากรณ์ 
สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครโขยกริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
179159 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผสิตการจัดการป้าชลประทาน 868,500

3474 (1.1063) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มนํ้าสะแกกรัง ฝ่ายติดตามและ 
พยากรณ์สถานการณ์น ํ้า แขวงถนนนครโขยกริ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 179160 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผสิตการจัดการป้าชลประทาน 563,100

3475 (5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดโหญ่ 23  ลุ่มป้า ฝ่ายติดตาม 
และ,พยากรณ์สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครโขยกริ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 179187 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผสิตการจัดการป้าชลประทาน 21,564,700

3476 (6) ข่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนฟ้องถิ่นอื่นๆ ฝ่าย 
ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครโชยศริ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 179188 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผสิตการจัดการป้าชลประทาน 16,585,300

3477 (1.4) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์นํ้าโบช่วงฤดูแล้งและ 
ฤดูฝน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครโขยศริ เขต 
ดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180168 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

5,000,000

3478 (1.12) บำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลดูบย์ปฏิบัติการป้าอัจฉริยะ 
(Big D ata) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครโขยกริ 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180176 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตโครงการสนับสนฺบการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

3,000,000

3479 (1.14) โครงการวิเคราะห์การไหลของนํ้าใบลุ่มนํ้าเข้าพระยา ส่วน 
ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์บํ้า แขวงถนนนครโขยกริ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 180178 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการป้าฃลประทาน

5,000,000

3480 (1.20) งานติดตามสถานการณ์บํ้า ของศูนย์ปฏิบัติการนํ้าอัจนริยะ แขวง 
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180184 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผดผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

5,000,000

3481 (19) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการป้าอ่าง 
เก,บ'นา'ขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนคร 
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180249 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

10,000,000

3482 (20) การพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณนํ้าหลากด้วยปริมาฌนํ้าฝนพร้อม 
แสดงผลเปีนแผนที่เส้นชนป้าฝน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า 
แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180250 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการป้าขลประทาน

10,000,000

3483 (22) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับป้าแบบการมีส่วนร่วม ส่วน 
ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ป้า แขวงถนนนครโขยกริ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 180252 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการป้าขลประทาน

12,400,000

3484 (2) ข่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัต ิการป้า 
อัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครไขยศริ 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 184754 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

12,000,000

3485 (115) งานจัดทำโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณป้าในลุ่มป้าป่าสัก และลุ่มใ!า 
ท ี่๓ ยวข้องแบบองค์รวม ตำบลบัาเลา อำเภอเม ีองเพชรบูรณ ์ จังหวัด 
เพชรบูรณ์ - [ 186000 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ป้า

ผลผลิตโครงการป็องกันและบรรเทา 
ภ ัยจากบํ้า

45,560,200



สำดับ ข ื่อรายการ สำนัก โครงการ ผลผลิต งบประมาณ (บาท)

3486 (1.1065) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าชี พ.ค.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา ดำบลเมีองเก่า อำเภอเมีองซอนแก่น จังหวัดขอนแก่น -  [ 
179162 ]

สำนักบริหารจัดการนำและ 
อุทกริทยา

ส่วบอุทกริทยา ผลผสีตการจัดการน่าขลประทาน 369,000

3487 (1.1069) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าเจ้าพระยา พ.ศ.2563 
ส่วนอุทกวิทยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดขัยนาท - [ 
179166 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุหกวิทยา ผลผลิตการจัดการป้าขลประทาน 373,500

3488 (1 .10 71 )บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าภาคใต้ล่งทะเลตะวันออก 
พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัด 

ชุมพร - [ 179168 ]

สำนักบริหารจัดการใ5าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการน่าซลประทาน 131,000

3489 (1.1072) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าปิง พ.ศ.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา ตำบลวัดเกต อำ๓ อเมีองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ - [ 179169 ]

สำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการน่าชลประทาน 298,000

3490 (1.1074) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้ามล พ.ศ.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา ตำบลล้มอุทร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราขสีมา - [ 179171 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการป้าขลประทาน 381,800

3491 (1.1076) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าน่าน พ.ศ.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา อำเภอเมีองน่าน จังหวัดน่าน - [ 179173 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการป้าขลประทาน 376,700

3492 (1.1077) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าชายล่งทะเล 
ประจวบค็รีขันธ์ ห.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลทองมงคล อำเภอบาง 
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 179174 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกริทยา

ส่วบอุทกริทยา ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 190,400

3493 (1.1078) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มนํ้าบางปะกง พ.ศ.2563 
ส่วนอุทกวิทยา อำเภอกบินทร์บ ุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 179175 ]

สำนักบริหารจัดการ■ นาและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกริทยา ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 343,600

3494 (1.1081) บำรุงรักษาโหรมาตรขนาดเล็กลุ่มน ํ้าวัง พ.ศ.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา อำเภอเมีองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 179178 ]

สำนักบริหารจัดการ■ นํ้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกริทยา ผลผลิตการจัดการป้าชลประหาบ 230,100

3495 (1.1082) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าโชง พ.ศ.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร - [ 
17 9 1 7 9 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกริทยา ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 243,300

3496 (1.1083) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 
2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - 
[ 179180 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 308,100

3497 (1.1084) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มนํ้ายม พ.ศ.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา อำเภอเมีองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - [ 179181 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกริทยา ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 309,400

3498 (1.1085) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าตาปี พ.ศ.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานิ - [ 
179182 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการป้าชลประหาน 182,100

3499 (4) ค่าอะใหส่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก 22 ลุ่มป้า พ.ศ.2563 ส่วน 
อุทกวิทยา แขวงถนนนครไขยศรี เซตดสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
179186 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตการจัดการป้าชลประหาน 13,000,000

3500 (1.6) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพบํ้า และปริมาณป้าใบอ่างเก็บป้าและใน 
ล'านํ้า ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไขยศรี เขตดสิต กรุงเทพมหานคร - 
[ 180170 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการสน้บสนนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาบ

3,719,000

3501 (1.50) โครงการคีกษาอัตราการสะสมตะกอน(S ed im e n ta tio n  Rate) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์บิวไคล์กัมมันตรังสี (R adionuclides) ในลำน่า 
ธรรมชาติทึ๋ใหลลงสู่อ่างเก็บป้าห้วยแม่สอด ส่วนอุทกวิทยา ตำบลพระ 
ธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - [ 180214 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการสนับสนนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

250,000

3502 (1.65) โครงการศีกษาอัตราการสะสมตะกอน(S ed im en ta tio n  Rate) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวใคส์กัมมันตรังสี (R adionuclides) ในลำป้า 
ธรรมชาติทึ๋!หลลงสู่อ่างเก็บป้าหนองสำโรง ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมีอง 
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - [ 180229 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการสนับสนนการบรีหาร 
จัดการป้าชลประทาน

250,000

3503 (1.5) ปรับปรุงโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มป้าแม่กลอง พ.ศ.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา ตำบลท่ามะกา อำ๓ อท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - [ 185055 ]

สำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกริทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาน 
ชลประทาน

6,790,000



สำดับ ข ี่อรายการ ลำนัก โครงการ ผลผลิต งบประมาณ (บาท)
3504 1.28) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้าลุ่มน้าท่าจีน ส่วนอุทก 

วิทยา ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 185078 ]
สำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกวํทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาน 
ชลประทาน

8,828,000

3505 (1.30) ปรับปรุงโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มน้าท่าจีน พ.ศ.2563 ส่วนอุทก 
ว ิทยา ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 185080 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาบ 
ชลประทาบ

2,532,000

3506 (1.58) ปรับปรุงโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มน้าปราจีนบุรี พ.ศ.2563 ส่วน 
อุทกวิทยา ตำบลรอบเมิอง อำเภอเมิองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 
185108 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาบ 
ชลประทาบ

3,058,000

3507 (5) งาบปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าแม่กลอง ส่วนอุทก 
ว ิทยา ตำบลท่ามะกา อำเภอท ่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี -  [ 185184 ]

สำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกวทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาน 
ชลประทาน

10,044,000

3508 (26) งานปรับปรุงระบบโทรมาดรขนาดเล็กและโครงการจัดท่าระบบผัง 
นํ้า พ.ศ. 2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ - 
[ 185205 ]

สำนักบริหารจัดการ,นานละ 
อุทกวทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาน 
ชลประทาน

13,366,000

3509 (66) งานปรับปรุงระบบตรวจวัตคุณภาพน้าลุ่มน้าปราจีนบุรี ส่วนอุทก 
ว ิทยา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 
185245 1

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนอุทกวิทยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาน 
ชลประทาน

10,044,000

3510 (1.1) การศ็กบาแนวทางการประเมินความเลี่ยงอาคารขลประทาน 
(ประดุระบายน้า) ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา แขวงลนนนครไชยศรี เขต 
ดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180165 ]

สำนักบริหารจัดการ,นํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการน้าชลประทาน

3,000,000

3511 (1.2) งาบศ็กษาการประเมินอาคารพร้อมใช้งาบชองอาคารชลประทาน 
ประเภททางลำเลียง ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา แขวงทบนนครโขยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180166 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ผลผลิตโครงการสนับสนนการบริหาร 
จัดการน้าชลประทาน

1,100,000

3512 (1.3) การศ็กษาเที่อปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในที่ 
ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมขลประหาน และที่ดิน 
ของรัฐประเภทลี่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ ส่วนปรับปรุง 
บำรุงรักษา แชวงถนนนครไชยศรี เขดดุลิด กรุงเทพมหานคร - [ 
180167 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 
จัดการน้าชลประทาน

800,000

3513 (1 .18 )โครงการศ็กษาติดตามงาบปรับปรุงระบบชลประทาบประจำปี 
งบประมาณ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา แชวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 180182 )

สำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกวิทยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 
จ ัดการน้าชลประทาน

1,800,000

3514 (1.34) บำรุงรักษาหัวงาบ สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 9 (ท่า 
ม่วง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม ่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 178073 ]

สำนักบริหารจัดการ■ นํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น้าชลประทาน ผลผลิตการจัดการน้าชลประทาบ 140,800

3515 (1.140) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีหดลองการใช้น้าชลประทานที่ 1 (แม่ 
แตง) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเขียงใหม่ - [ 178179 ]

สำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น้าชลประหาน ผลผลิตการจัดการน้าชลประทาน 186,200

3516 (1.176) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีหดลองการใช้น้าชลประทาบที่ 5 (แม่ 
กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม - [ 
1 7 82 15]

สำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น้าชลประทาน ผลผลิตการจัดการน้าชลประทาน 574,300

3517 (1.206) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 3 
(หัวยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชลิมา จังหวัด 
นครราชลีมา - [ 178245 ]

สำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น้าชลประทาบ ผลผลิตการจัดการน้าชลประทาน 374,300

3518 (1.222) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 
8 (นครศรีธรรมราช) จำนวน 176.0 ไร่ ตำบลท้องลำเจ ียก อำเภอเช ียร 
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 178261 ]

สำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น้าชลประทาน ผลผลิตการจัดการน้าชลประทาน 399,500

3519 (1.368) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 2 
(พิษญโลก) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [ 
178465 ]

สำนักบริหารจัดการ,นํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น้าชลประทาน ผลผลิตการจัดการน้าชลประทาน 522,100

3520 (1.377) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้นำชลประทาบที่ 6 
(เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนหัวย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - ( 178474 ]

สำนักบริหารจัดการ■ นาและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น้าชลประทาน ผลผลิตการจัดการน้าชลประทาน 102,200

3521 (1.402) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้าชลประทาบที่ 7 
(ปีตตานี) ตำบลตาเชะ อำเภอเม ืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 178499 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้น้าชลประทาน ผลผลิตการจัดการน้าชลประทาน 283,800



ลำดับ ข ื่อรายการ สำนัก โครงการ ผลผลิต งบประมาณ (บาท)
3522 (1.562) บำรุงรักษาหัวงาบ สถานีทดลองการใช้ป้าชลประทานที 4 

(ลามชุก) ดำ'ฆลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสพรรณบุรี - [ 178659 ]
ลำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาน ผลผลตการจัดการป้าชลประทาน 99,900

3523 (1.74) ซ่อมน™บ้านพักข้าราชการระพัน 5-6 สถานีทดลองการใช้'นา 
ชลประทานที 3  จำนวน 2 หลัง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง 
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 179313 ]

ลำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาน ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 500,000

3524 (1.146) ซ่อมแชมบ้านพักคนงาน 5 ครัวเรีอน สถานีทดลองการใช้นํ้า 
ชลประทานที 7 (ปิดดานี) ตำบลตาเชะ อำเภอเม ิองยะลา จังหวัดยะลา 
- [ 179385 )

ลำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาน ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 667,000

3525 (1.5) ค่าติดตามงานแปลงด้นแบบเพี่อเทีมคักยภาพด้านการใช้'นา 
ชลประทานของพ็ข ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัยของ 
สถานีทดลองการใช้นํ้าชลประทาน ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน แขวง 
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิด กรุงเทพมหานคร - [ 180169 ]

ลำนักบริหารจัดการบํ้านละ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาบ

150,000

3526 (1.31) ศึกษาค่าส้มประสิทธการใช้นาของข้าวพันธ์ กช43 ส่วนการ'ใช้'ป้า 
ชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขดดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
180195 ]

ลำนักบริหารจัดการ'นํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบรีหาร 
จัดการป้าชลประทาน

247,900

3527 (1.32) ศึกษาค่าส้มประสํทธการใช้ป้าของมันสำปะหลัง ส่วนการ'ใช้,ป้า 
ชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
180196 )

ลำนักบริหารจัดการ,นาและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

296,400

3528 (1.49) ศึกษาเพี่อเพี่มศักยภาพด้านการใช้ป้าชลประทานของพัช ภายใต้ 
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้ป้า 
ชลประทานที 1 (แม่แตง) ตำบลส้นมหาพน อำ๓ อแม่แตง จังหวัด 
เชียงใหม่ - [ 180213 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

450,000

3529 (1.55) ศึกษาการเพี่มประสิทธิภาพแปลงเรียบรู้ด้านระบบการให้ป้า 
ชลประทานกับพัช จังหวัดนครราชสีมา สถานีทดลองการใช้ป้า 
ชลประทานที 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมีอง 
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 180219 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

550,000

3530 (1.56) ศึกษาเพี่อเพี่มศักยภาพด้านการใช้ป้าชลประทานของพัช ภายใต้ 
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้ป้า 
ชลประทานที 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมีอง 
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 180220 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

450,000

3531 (1.57) ศึกษาเพี่อเพี่มศักยภาพด้านการใช้นำชลประทานของพัช ภายใต้ 
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้ป้า 
ชลประทานที 8  (นครศรีธรรมราช) ตำบลท้องลำเจ ียก อำเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 180221 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

450,000

3532 (1.64) ศึกษาเพี่อเพี่มศักยภาพด้านการใช้ป้าชลประทานของพัช ภายใต้ 
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้ป้า 
ชลประทานที 7  (ปิดตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอฟ ้องยะลา จังหวัดยะลา 
- [ 180228 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

549,000

3533 (1.775) ซ่อมแซมคส่งป้าระยะที 2  สถานีทดลองการใช้ป้าชลประทานที 
8  (นครศรีธรรมราช) ตำบลท้องลำเจ ียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด 

นครศรีธรรมราช - [ 181030 1

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

690,000

3534 (1.1834) ซ่อมแซมร่องระบายและปอพักตะกอบป้าในแปลงงานวิจัย 
และหดลอง สถานีทดลองการใช้ป้าชลประทานที 7 (ปิดตานี) ตำบลตา 
เชะ อำเภอฟ ้องยะลา จังหวัดยะลา - [ 182089 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาบ

450,000

3535 (1.1843) ซ่อมแซมโรงสบป้าและระบบกระจายป้าเพี่อใช้ในงานวิจัย 
และอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้ป้าชลประทานที 7 (ปิดตานี) 
ตำบลตาเซะ อำเภอฟ ้องยะลา จังหวัดยะลา - ! 182098 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการป้าชลประทาน

2,561,000

3536 (1.3) ปรับปรุงถังวัดปริมาณการใช้ป้าของพัซแบบระบายป้า ส่วนการใช้ 
ป้าชลประทาบ จำนวน 1 แห่ง พ.ศ.2563 แขวงถนนนครไชยศรี เขต 
ดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 185053 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาน 
ชลประทาบ

150,000



ลำดับ ข ื่อรายการ สำนัก โครงการ ผลผลิต งบประมาณ (บาท)

3537 (1.1080) บำรุงรักษาสถาน[ทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทก สำนักบริหารจัดการบํ้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ พลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 1,460,000
วิทยาชลประทานภาคเหนีอตอนล่าง พ.ส.2563 ตำบลท่าทอง อำ๓ อ อุทกริทยา บริหารนํ้าภาคเหน่อ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 179177 ] ตอนล่าง

3538 (1.61) ค ่าจัดท่าข้อมูลสารสบเทคอุทกวิทยาชลประทาน 73 สถานี ศูนย์ สำนักบริหารจัดการนํ้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตใครงการสนับสบุบการบริหาร 542,400
อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนีอตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง อุทกริทยา บริหารนํ้าภาคเหนือ จัดการป้าชลประทาน
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 180225 ] ตอนล่าง

3539 (1.62) ค ่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน 57 สถานี ศูนย์อุทก สำนักบริหารจัดการบํ้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 7,453,900
วิทยาชลประทานภาคเหนีอดอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง อุทกริทยา บริหาร,นาภาคเหน่อ จัดการป้าชลประทาน
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 180226 ] ตอนล่าง

3540 (1.63) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพนา และปริมาณป้าในอ่างเก็บป้านละ สำนักบริหารจัดการไ!านละ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 1,170,000
ใบสำป้า 36 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนีอตอนล่าง อุทกริทยา บริหารนํ้าภาคเหนือ จัดการป้าชลประทาน
ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 180227 ] ตอนล่าง

3541 (1.1546) ค่าช่อนแชมสถานีโทรมาตรขนาดเลก 36 สถานี ศูนย์อุทก สำนักบริหารจัดการบํ้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตโครงการสนับลบุบการบริหาร 851,000
วิทยาชลประทานภาคเหนีอตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง อุทกริทยา บริหารนํ้าภาคเหนือ จัดการป้าชลประทาน
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 181801 ] ตอบล่าง

3542 (1.1547) ช่อมแขนสถานีอุทกวิทยา 25 สถานี ศูนย์อุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการบํ้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิต'โครงการสนับสบุบการบริหาร 892,800
ชลประทานภาคเหนีอดอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก อุทกริทยา บริหาร'นาภาคเหน่อ จัดการป้าชลประทาน
จังหวัดพิษณุโลก - [ 181802 ] ตอนล่าง

3543 (1.207) บำรุงรักษาหัวงาบที๋ชาดอัดรากำลัง ศ ูนย์อุทกวิทยาชลประทาน สำนักบริหารจัดการนํ้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาบ 50,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนีอตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง อุทกริทยา บริหารนํ้าภาค
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 178246 ] ตะวันออกเฉยงเหนือ

ตอบล่าง

3544 (1.1075) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเลก ศูนย์อุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการนํ้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตการจัดการป้าชลประทาน 1,270,000
ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนีอตอนล่าง พ.ค.2563 ตำบลโคก อุทกริทยา บริหารนํ้าภาค
กรวด อำ๓ อเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 179172 ] ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

3545 (1.51) ค่าจัดท่าข้อมูลสารสบเทคอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการบํ้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 782,900
ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนีอตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอ อุทกริทยา บริหาร■ นาภาค จัดการป้าชลประทาบ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 180215 ] ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

3546 (1.52) ค ่าตำเนิบการสถานีอุทกวิทยาชลประทาบ ศูนย์อุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการป้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 7,227,700
ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนีอดอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอ อุทกริทยา บริหารนํ้าภาค จัดการป้าชลประทาน
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 180216 ] ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

3547 (1.53) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพป้า และปริมาณป้าในอ่างเก็บป้าและ สำนักบริหารจัดการนานละ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 980,000
ในสำป้า ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคตะวันออกเฉียงเหมือดอนล่าง อุทกริทยา บริหารนํ้าภาค จัดการป้าชลประทาน
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 0 2 1 7 ] ตอนล่าง

3548 (1.54) ค่าสำรวจตะกอนและปริมาณป้าในอ่างเก็บป้า(เช็เอนลำนางรอง) สำนักบริหารจัดการน่านละ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 1,684,100

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคตะวันออกเฉียงเหนีอตอนล่าง ตำบล อุทกริทยา บริหารนํ้าภาค จัดการป้าชลประทาน
โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 180218 ] ตะวันออกเฉียงเหน่อ

ตอบล่าง

3549 (1.706) ซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเลก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบ สำนักบริหารจัดการป้าและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 518,000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนีอดอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำ๓ อเมือง อุทกริทยา บริหารนํ้าภาค จัดการป้าชลประทาน
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 180961 ] ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

3550 (1.709) ซ่อมแชมเสาระดับป้าสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทก สำนักบริหารจัดการ‘นาและ ศูนย์อุทกริทยาและ ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 648,000

วิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนีอตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อุทกริทยา บริหารบํ้าภาค จัดการป้าชลประทาบ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 180964 ] ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง



สำคับ ข ื่อรายการ สำนัก โค'งงการ ผลผลิต งบประมาณ (บาท)
3551 1.710) ซ่อมนขมหน่วยสำรวจอุทกริทยาชลประทานเคลื่อนที่รถยนต์ 

ศ ูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเกียงเหนีอตอนล่าง ตำบล 
คกกรวด อำเภอเมีองนครราชสิมา วังหวัดนครราชสีมา - [ 180965 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารนํ้าภาค 
ตะจันออกเอยงเหนือ 
ตอนล่าง

ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
วัตการน้าชลประทาน

624,000

3552 (1.1070) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรชนาดเลก 8 6 สถานีศ ูนย์อ ุทก 
วิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2563 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา 
วังหวัดชัยนาท - [ 179167 ]

สำนักบริหารจัดการใ5าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารใ!าภาคกลาง

ผลผลิตการวัดการน้าชลประทาน 1,032,000

3553 (1.43) ค่าวัดทำข้อมูลสารสนเทคอุทกวิทยาชลประทาบ 80 สถานี ศูนย์ 
อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำ๓ อสรรพยา 
วังหวัดชัยนาท - [ 180207 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้านละ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารนํ้าภาคกลาง

ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
วัดการนํ้าชลประทาบ

714,900

3554 (1.44) ค ่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน 39 สถานี ศูนย์อุทก 
ว ิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา วังหวัด 
ชัยนาท - [ 180208 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารบํ้าภาคกลาง

ผลผลิตโครงการสนับสนนการบริหาร 
วัดการ'นาชลประทาบ

7,243,000

3555 (1.45) ค่าสำรวจคุณภาพน้าแม่น ้าเจ ้าพระยา 13 สถานี ศูนย์อุทกวิทยา 
ชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา วังหวัดชัยนาท - 
[ 180209 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารนํ้าภาคกลาง

ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 
วัตการน้าชลประทาน

115,000

3556 (1.46) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพบา และปริมาณน้าใบอ่างเกบน้าและ 
ในสำนา 17 สถานี ศ ูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบาง 
หลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [ 180210 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารนํ้าภาคกลาง

ผลผลิตโครงการสนับสนุบการบริหาร 
วัดการน้าชลประทาน

472,600

3557 (1.4346) ซ่อมแชมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 14 สถานี ศูนย์อุทกวิทยา 
ชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำ๓ อสรรพยา วังหวัดชัยนาท - 
[ 1 8 4 6 0 1 )

สำนักบริหารจัดการใ!ทและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารนํ้าภาคกลาง

ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 
ว ัดการน้าชลประทาน

518,000

3558 (1.4348) ซ่อมแชมเสาระดับสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทก 
วิทยาชลประทาบภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา วังหวัด 
ชัยนาท - [ 184603 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารนํ้าภาคกลาง

ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
ว ัดการน้าชลประทาน

936,000

3559 (1.4349) ซ่อมแชมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาบ 2 หน่วย ศูนย์ 
อ ุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา 
วังหวัดชัยนาท - [ 184604 ]

สำนักบริหารจัดการใ5าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารใ!าภาคกลาง

ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 
วัดการน้าชลประทาน

750,000

3560 (1.33) ซ่อมแชมบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทกวิทยา 10 ครอบครัว ศูนย์อุทก 
ว ิทยาชลประทานภาคตะวันออก วังหวัดชลบุรี - [ 179272 ]

สำนักบริหารจัดการใ!าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารใ!าภาคตะจันออก

ผลผลิตการวัดการน้าชลประหาบ 512,000

3561 (1.4252) ซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยา 
ชลประทานภาคตะวันออก วังหวัดชลบุรี - [ 184507 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและ 
บริหารนํ้าภาคตะจันออก

ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
ว ัดการน้าชลประทาน

296,000

3562 (1.32) ซ่อมแชมบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทกวิทยา 6 ครอบครัว ศูนย์อุทก 
วิทยาชลประทานภาคตะวันออก วังหวัดชลบุรี -  [ 179271 ]

สำนักบริหารจัดการ'นาและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตการวัดการน้าชลประทาบ 800,000

3563 (1.21) ว ิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนชองเขื่อนประแสร์ ส่วนความ 
ปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
180185 ]

สำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
วัดการน้าชลประทาน

80,000

3564 (1.22) ว ิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนชองเขื่อนมูลบน ส่วนความ 
ปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครโชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
180186 ]

สำนักบริหารจัดการใ!าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
วัดการน้าชลประทาน

80,000

3565 (1.23) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนชองเขื่อนแม่มอก ส่วนความ 
ปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
180187 ]

สำนักบริหารจัดการใ!าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
วัดการน้าชลประทาบ

80,000

3566 (1.24) ว ิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่เมย ส่วนความ 
ปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
180188 ]

สำนักบริหารจัดการใ!าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสมุนการบริหาร 
วัดการน้าชลประทาน

80,000

3567 (1.25) ว ิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนชองเขื่อนลำแชะ ส่วนความ 
ปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
180189 ]

สำนักบริหารจัดการใ!าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสมุนการบริหาร 
วัดการน้าชลประทาน

80,000



ลำดับ ข ื่อรายการ สำนัก โครงการ ผลผลิต งบประมาณ (บาท)
3568 (1.26) ว ิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนสำปาว ส่วนความ 

ปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไซยคริ เขตตุลิด กรุงเทพมหานคร - [ 
180190 ]

ลำนักบริหารจัดการบํ้าและ 
อุทกวทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการนํ้าซลประทาน

80,000

3569 (1.27) ว ิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนลำพระเพลิง ส่วนความ 
ปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไขยคริ เขตตุลิต กรุงเทพมหานคร - [ 
180191 ]

ลำนักบริหารจัดการบํ้านละ 
อุทกวทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการนาขลประทาบ

80,000

3570 (1.28) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนหนองปลาไหล ส่วน 
ความปลอดภัยเขื่อน แขวงลนนนครไขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - 
[ 180192 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการบํ้าขลประทาน

80,000

3571 (1.29) ว ิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยนํ้าพร้าวใหญ่ ส่วน 
ความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - 
( 180193 ]

สำนักบริหารจัดการนํ้านละ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการบ้าขลประทาบ

80,000

3572 (1.30) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยแม่ฮ่องลอน ส่วน 
ความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - 
[ 1 8 0 1 9 4 ]

ลำนักบริหารจัดการนํ้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหาร 
จัดการบ้าขลประทาน

80,000

3573 (1.66) ค่าบำรุงรักษาเครึ๋องมิอวัดพฤติกรรมเขื่อน ส่วนความปลอดภัย 
เขื่อน แขวงถนนนครไขยคร็ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180230 ]

ลำนักบริหารจัดการบํ้านละ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการบ้าฃลประทาบ

5,000,000

3574 (21) ค ่าศ็กษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน 
สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 180251 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสบุบการบริหาร 
จัดการบ้าชลประทาบ

10,588,500

3575 (23) จ้างที่ปริกษาจัดทำแผนปฎิบ้ติการทรพิอุกเอินของเขื่อนปราณบุรี 
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 180253 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการบ้าขลประทาบ

19,000,000

3576 (2 4 )จ้างที่ปรีกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรพิอุกเอิบของเขื่อนบ้าดูน 
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 180254 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จัดการบ้าขลประทาน

20,000,000

3577 (2 5 )จ้างที่ปรีกษาจัดทำแผนปฏิบัติการทรพิอุกเอินของเขื่อนแม่กวง 
อุดมธารา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร - [ 180255 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลผลิตโครงการสนับสบุนการบริหาร 
จ ัดการบ้ารลประทาน

19,000,000

3578 (1 .11 )โครงการติดตามการดำเนินงาบตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการบ้า 
ส่วนยุทธศาสตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 

178050 ]

ลำนักบริหารจัดการป้าและ 
อุทกวิทยา

ส่วนยุทธศาสตร์ ผลผลิตการจัดการบ้าขลประทาน 900,000

สบก. จำนวน 20  รายการ 341 ,00 0 ,00 0

3579 (2 6 )โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ๋งแวดล้อมอ่างเก็บบ้าคลองมะเดี๋ออัน 
เบ ้องมาจากพระราขดำริ จังหวัดนครนายก - [ 185731 ]

สำนักบริหารโครงการ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งบ้าและ 
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน

4,000,000

3580 (4) ค ่าดำเน ินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งาบขลประทาน สำนัก 
บรีทารโทรงการ แขวงถนนนครไขยครี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
185709 ]

สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง ลำนักบริหาร 
โครงการ

ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งบ้าและ 
เพิ่มพื้นที่ขลประทาน

20,000,000

3581 (2 )โครงการคิกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการขลประทาน 
ขนาดกลางในเขตจังหวัดสำปาง จังหวัดสำปาง - [ 185049 ]

สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาน 
ขลประทาบ

6,000,000

3582 (3 0 )โครงการคิกษาความเหมาะสมโครงการผันบ้าอ่างเก็บบ้าแม่มอก 
ช่วยเหล็อพื้นที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย - [ 
185735 ]

สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งบ้าและ 
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน

10,000,000

3583 (35) โครงการคิกษาความเหมาะสมระบบผันบ้าจากเขื่อนภูมิพลไปยังผั่เง 
ตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก - [ 185740 ]

สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งบ้าและ 
เพิ่มพื้นที่ขลประทาน

’ 3,000,000

3584 (3 6 )โครงการคิกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก
ดรีสัขนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุดรดิตสํ - [ 185741 ]

สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งบ้าและ 
เพิ่มพื้นที่ขลประทาน

3,000,000

3585 (3 )โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษาลำ 
โดมน้อย จังหวัดอุบลราขธานี - [ 185050 ]

สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 ผลผลิตโครงการปรับปรุงงาน 
ขลประทาน

7,000,000


