
น ็^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
เลขส์เอกสารในระบบ ____... :•,-1.1 บันทึกข้อความ

สํวนท่ีชุด
ส ว่น ราช การ...ทรงแผนงาน ส่วนติดตามและประเม;นผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘
ท ี่£  กผง ๐ ๖ /พ / ^ § ๖ ท ............ ........ๆ'นที่ ถ0  เมษายน ๒๕๖๓
เร ื่อ ง ._ ขอให้ตรวจสอบข้อมูล และคาดการณ์การกู่aหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
ตามหนังส ือของสำนักงบประมาณ ที’ นร 0๗๐๒/๒๓๒ ลงวันที' ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยรับงบประมาณ 
ด ำเน ิน ก าร เพ ื,อ เร ่งว ัต ก ่อ ห บ ี๋,ผ ูก พ ัน ให ้แล ้ว เส ร ็จภ ายใน เด ือน พ ฤษ ภ าค ม  ๒๕๖๓ เน ือ งจาก ขณ ะบ ี้ 
ใกล ้ถ ึงกำห น ดระยะเวลาด ังกล 'าว กองแผนงานได ้ตรวจสอบผลการก ่อห น ี้ผ ูกพ ันในระบบต ิดตาม 
online ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ พบว่า มีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๗๙๒ รายการ งบประมาณ 
๑๐,๐๙๒.๖๓๒๘ ล้านบาท โดยเป็นรายการเดิมที'อยู่ใน พ.ร.บ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๙๐ 
รายการ งบประมาณ ๙,๕๔๐.๗๔๔๙ ล ้านบาท และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓๐๒ รายการ 
งบประมาณ ๕๕๑.๘๘๗๙ ล้านบาท เพื่อให้ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาลกำหนด และ 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน

ในการบี้ จีงฃอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังบี้
๑. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันสถานะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และประเภท 

การดำเนินงาน หากมีรายการที่ยกเลิก ให้ทำหนังสือแจ้งกองแผนงาน เพื่อจะได้นำงบประมาณไปดำเนินการ 
โครงการ/รายการท ี่ม ีความจำเป ็น เร่งด่วน และเพ ิ่มประส ิทธิภาพการเบ ิกจ ่าย ต่อไป และให้คาดการณ์ 
การก่อหนี้ผูกพันรายการดังกล่าว โดยให้ระบุวัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งขี้แจงป้ญทาอุปสรรค 

๒. ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที,กำหนด เนื่องจากจะมี 
ผลต่อการบริหารงบประมาณของกรม และมาตรการที่รัฐบาลจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

๓. ขอให ้บ ันท ึกผลความก ้าวหน ้าท ุกรายการงานในระบบต ิดตาม O n lin eให ้ถ ูกต ้อง
เป็นป้จจุบัน

ท ั้งน ี้ ขอให้จัดส่งข้อมูล ข้อ ๑ ให้กองแผนงาน ทาง e -m a il: monitorin§.plan@gmail.com 
ภายใบวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามกำกับยืนยัน 
ข้อมูลทุกหน้า เพื่อกองแผนงานจะได้สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหาร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงาบตามแบบฟอร์ม
มาด้วยแล้ว
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รายการยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายการเดิมที่อยู่ใน พ.ร.บ ป็งบประมาณ พ.ศ. 2563)
สำนัก/กอง จำนวนรายการ งบประมาณ (ล้านบาท)

รวม 490 9,540.7449
สำนักงานชลประทานท่ี 1 11 169.0879
สำนักงานซลประทานท่ี 2 1 1.0000
สำนักงานซลประทานท่ี 3 35 198.0481
สำนักงานชลประทานท่ี 4 5 89.0650
สำนักงานชลประทานท่ี 5 7 199.5855
สำนักงานชลประทานท่ี 6 11 222.8807
สำนักงานชลประทานท่ี 7 8 32.1791
สำนักงานชลประทานท่ี 8 28 250.1203
สำนักงานชลประทานท่ี 9 31 100.8958
สำนักงานชลประทานท่ี 10 9 25.2410
สำนักงาบชลประทาบท่ี 11 13 1,016.7121
สำนักงานชลประทานท่ี 12 10 282.9440
สำนักงานชลประทานท่ี 13 5 5.2670
สำนักงานชลประทานท่ี 14 6 143.8958
สำนักงานชลประทานท่ี 15 23 373.0762
สำนักงานชลประทานท่ี 16 44 142.7855
สำนักงานชลประทานท่ี 17 13 151.1500
สำนักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 103 356.9312
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 13 185.0893
สำนักเคร่ืองจักรกล 8 65.0470
สำนักบริหารโครงการ 12 78.0000
สำนักพัฒนาแหล่งน้ําฃนาดกลาง 44 2,385.2520
สำนักพัฒนาแหล่งน้ําฃบาดใหญ่ 48 3,017.4914
Lump Sum 2 49.0000
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รายการยังไม่ก่อทบื้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจ่าจงบประมาณ พ.ศ. 2563 {รายการเดิมทั๋อยู่ใน พ.ร.บ ซงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ส่ 3น«hfe!านัท/ทองท18ทข้3มู3รนยัน

.1 ส์านัก โครงการ รายการ งบ พ.ร.บ. ลถานะขั้นตอนการ
ยึนยับลักษณะงาน

(ระบุตำเนินการเอง/

ยันยันขั้นตอนการตำเนินงานปิจจุนับ
(ระบุยังไม่ตำเนินการ/อบุนัติแผน/ 

ประกาศTOR/
ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง/เจดชอง/อบุม้ติ 

รันราคา/กอหนิ้ผูกพัน)

คาดจะค่อหพื้ 
ผูกพันทัน/ไม่ทัน

วันที่คาคร่าจะก่อหนี้ผูกพัน 
(ระบุเป็นดัาเลข เข่น 

วับที่ 11 พ.ค. 256 3  ให้ระบุ
ชื้แจงปีญหา/อุปสรรค

{ล้านบาท) ตำเน้นงาน จ้างเหมานางส่วน/จ้าง ภายใน พ.ค. 63 เ ๙ a บ 1 พ .ศ .  1 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผกพัน
เหมาทั้งใครงการ) (ระบุทัน/ไม่ทัน) 1 1 4 2563

วับที่ เตือน พ.ศ.
รวมทั้งสิน 490  รวยการ 9,540.7449

ลขป. 1 จำนวน 11 รายการ 169.0879
281 สำนักนรีหารจัดการบํ้าและอุทก 

วิทยา
ส่วนนรีห''รจ้ดการบา (1 7 )โครงการจัดทำแผนการนริหารจัดการนาและการเพาะปรูกพืชฤดูนล้งในเขต 

ชลประทาบ ปี 2563 ส่วนบริหารจัดการบํ้า แขวงถนนนครไขยครี เขตดุสิต
0 9080 งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุม้ติแผน

282 สำนักนรีหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ลิวบบริหารจัดการบํ้า (1.15)โครงการสิกษาการนริหารจัดการบํ้าในพื้นที่โครงการชลประทานของฝ่งแม่บํ้า 
เจ้าพระยาตอบบน ส่วนบริหารจัดการบํ้า แขวงถนนนครโขยศรี เขตดุสิต
ทง.1HH.1 เพาพศศ__r 1 am  70 1_____________________________________________

0.8200 งานจเดียว ตำเนีบการเอง อบุนัติแผน

283 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ลิวบบริหารจัดการบํ้า (1.16) โครงการสืกษาการบริหารจัดการนํ้าในอ่าง๓บบํ้าแม่มอก, อ่างเกบบํ้าทับเสลา 
และเขื่อนป่าสักชลสิทธ ส่วนบริหารจัดการบํ้า แขวงถนนนครไขยครี เขตดุสิต

0.7520 งาบปีเดียว ตำเนีบการเอง อบุม้ติแผน

284 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการ{นนา

(1.4 )ค่าดำเนืบการจัดทำรายงาบสรุปสถานการณ์บํ้าใบข่วงฤดูแล้งและฤดูฝนส่วน 
ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์บํ้า แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 
i p a k p  1______________________________________________________________

5.0000 งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุม้ติแผน

285 สำนักบริหารจัดการนํ้านละอุทก 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

(2) ข่อมแขมและบำรุงรักษาระนนปฎีป่ตการของศูนย์ปฎีนํต๊การบํ้าอัจถริยะ ส่วน 
ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [

12.0000 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ อบุนัติแผน

286 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้นํ้าขลประทาบ (1.140) บำรุงรักษาหัวงาบ สถานีทดลองการใช้บํ้าขลประทานที่ 1 (แม่แตง) ตำบลสับ 
มหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเขียงใหม่ - [ 178179 ]

0.1862 งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุม้ติแผน

287 สำนักบริหารจัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้บํ้าชลประทาบ (1.206) บำรุงรักษาหัวงาบ สถานีทดลองการใช้นํ้าขลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) 
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราขสิมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 178245 ]

0.3743 งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุม้ติแผน

288 สำนักบริหารจัดการนํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้บํ้าชลประทาน (1.74) ข่อมแขมบ้านพักช้าราชการระดับ 5-6 สถานีทดลองการใช้นํ้าขลประทาบท่ี 3 
จำนวน 2 หลัง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [
17Q-313 ไ______________________________________________________________

0.5000 งาบปีเดียว ตำเนีนการเอง อบุมืติแผน

289 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้บํ้าขลประทาบ (1.5) ค่าติดตามงานแปลงต้นแบบเพื่อเพิ่มดักยภาพด้านการใช้นํ้าชลประทาบของพืช 
ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัยของสถานีทดลองการใช้บํ้าขลประทาน

0.1500 งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุมติแผน

290 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้นํ้าชลประทาบ (1.55) สิกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเรียบเด้านระบบการให้บํ้าชลประทาบกับพืช 
จังหวัดนครราชสีมา สถานีทดลองการใช้นํ้าชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคก

0.5500 งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุมืติแผน

291 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้นํ้าขลประทาน (1.56) สิกษาเพื่อเพิ่มดักยภาพด้านการใช้บํ้าชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎี 
ใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้นํ้าชลประทาบที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบล

0.4500 งานปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุม้ติแผน

292 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคเหนือตอนบน

(1.67) ค่าตำเนีบการสถานีอุทกวิทยาชลประทาบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบ 
ภาคเหนือตอนบน จำบวบ 59 สถานี ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัด

8.3908 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติแผน

293 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคเหนือตอบบน

(1.142) ข่อมแชมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคเหนือ 
ตอบบน จำนวน 8 สถานี ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ - [
10ท?07 1______________________________________________________________

0.3552 งาบปีเดียว ตำเนินการเอง อบุม้ติแผน

294 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคเหนือตอบบน

(1.143) ข่อมแชมสถานีอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคเหนือตอบบน 
จำบวบ 20 สถานี ตำบลวัดเกต อำ๓ อเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ - [ 180398 ]

0.8640 งานปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุม้ติแผน

295 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.27) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนสำพระเพสิง ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180191 ]

0.0800 งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุม้ติแผน

296 iสำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (21) ค่าสิกษา สำรวจ ออกแบบ งาบจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหาร 
จัดการบํ้าและอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [

1_______________________________________________________________

10.5885 งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง อบุนัติแผน

297 iสำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก ! 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์ใรา

(5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มบํ้า ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ 
สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 179187 ]

21.5647 งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง ประกาศ TOR
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สำนัก งบ พ.ร.บ. สถานะขั้นตอนการ
รนอันลักษณะงาน 

(ระบุดำเนินการเอง/ 
จ้างเหมาบางส่วน/จ้าง 

เหมาทั้งโครงการ)

รนอันขั้นดอนการดำเนินงานปีจจุบัน
(ระบุอังไม่ดำเนินการ/อบุมืติแผน/ 

ประกาศ TOR/
ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง/เปิดชอง/อบุร!)ติ

รับราคา/ก่อหนี้ผูกพัน)

คาดจะก่อหนี้ 
ผูกพันทัน/ไม่ทับ 
ก่ายใน พ.ค. 63
(ระบุทัน/ไม่ทับ)

พ ัท เะ w i n ะ naimHFiwu 
(ร ะ บ ุฟ ้พ ้5 แ แ  n h l  

วันท n  « .« . 2563 พ ระบ ุ
ชื้แจงปิญหา/อุปสรรค 
ที่อังไม่ก่อหนี้ผูกพัน(ด้านบาท) ดำเนินงาน ' ร น ^ แ ส ืร บ 1 พ .ศ .  1

11 4 2 5 6 3

วันที่ เดือน พ.ศ.
298 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 

วิทยา
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

(1.12) บำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อยูลศูนย์ปฏิป่ติการนํ้าอัจฉริยะ (Big Data)
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครโขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
__r 1 0ก1 7C 1___________________________________________________________

3.0000 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ ประกาศ TOR

299 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

(22) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับบํ้าแบบการมีส่วนร่วม ส่วนประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า แขวงถนนนครไขยคริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180252 ]

12.4000 งาบจเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ ประกาศ TOR

300 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.66) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนน 
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180230 ]

5.0000 งานปีเดียว จ้างเหมาบางส่วน ประกาศ TOR

301 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

(1.20) งาบติดตามสถานการณ์นํ้า ของศูนย์ปฏิบัติการนํ้าอัจฉริยะ แขวงถนนนครไขย 
ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180184 ]

5.0000 งาบปีเดียว ดำเนันการเอง ประกาศจัดขั้อจัดจ้าง

302 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนอุทกวิทยา (1.30) ปรับปรุงโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มนํ้าท่าจีบ พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลวัดแค 
อำเภอนครขัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 185080 ]

2.5320 งาบปีเดียว ดำเบนการเอง ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

303 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนอุทกวิทยา (5) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าแม่กลอง ส่วนอุทกวิทยา ตำบลท่า 
มะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - [ 185184 ]

10.0440 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

304 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนอุทกวิทยา (26) งานปรับปรุงระบบโทรมาตรขนาดเล็กและโครงการจัดทำระบบผังบํ้า พ.ศ. 2563 
ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ - [ 185205 ]

13.3660 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

305 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนอุทกวิทยา (66) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพบํ้าลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ส่วนอุทกวิทยา ตำบลรอบ 
เมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 185245 ]

10.0440 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

306 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนบริหารจัดการบํ้า (1.8) โครงการจัดทำแผนและติดตามการบริหารจัดการบํ้าและเพาะปลูกพีขฤดูฝนใน 
เขตขลประทาน ปี พ.ศ.2563 ส่วนบริหารจัดการนํ้า แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต

0.9990 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เป็ดชอง

307 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนบริหารจัดการนํ้า (1.9) โครงการจัดทำแผนและติดตามการฟ้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า (ฤดูฝน) 
ปี พ.ศ.2563 ส่วนบริหารจัดการบํ้า แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -

0.9960 งานปีเดียว ดำเนินการเอง เปีดชอง

308 สำนักบริหารจัดการนี้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนบริหารจัดการนํ้า (1.10) โครงการปรับปรุงและติดตามเกณ'ตํปฏิปีติการอ่าง๓บนํ้าขนาดกลาง ปี พ.ศ. 
2563 ส่วนบริหารจัดการบํ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [

1______________________________________________________________

0.5200 งานปีเดียว ดำเนินการเอง เป็ด'ชอง

309 สำนักบริหารจัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนบริหารจัดการนํ้า (1.11)โครงการปรับปรุงและติดตามเกณทัปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 
2563 ส่วนบริหารจัดการนํ้า แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [

0.5500 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปีดชอง

310 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนบริหารจัดการบํ้า (1.17)โครงการสืกษาการประมาณค่าฝนเขีงพื้นที่ใบพื้นที่โครงการอ่างเก็บนํ้าหนอง 
ปลาไหล ส่วนบริหารจัดการนํ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [

0.7920 งานปีเดียว ดำเนินการเอง เปีดชอง

311 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนบริหารจัดการนํ้า (1.19)โครงการสืกษาปรับปรุงเกณห์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่ง 
นํ้าและบำรุงรักษา-โครงการขลประทาบ และฝ่ายส่งนํ้าและบำรุงรักษา พ.ศ.2564

0.4906 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เป็ดชอง

312 สำนักบริหารจัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

(1.14)โครงการวิเคราะห์การไหลของบํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ส่วนประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180178 ]

5.0000 งานปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ เปิดชอง

313 สำนักบริหารจัดการโ!านละอุทก 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

(19) การปรับปรุงระบบสนับสบุบการดัดสินใจการบริหารจัดการบํ้าอ่างเก็บบํ้าขบาด 
กลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

■ ««:__r IQnOrtO 1_____________________________________________

10.0000 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ เปิด'ชอง

314 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์นํ้า

20) การพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณนํ้าหลากด้วยปริมาณบํ้าฝบพร้อมแสดงผลเปีบ 
แผนที่เส้นขั้นบ้ําฝน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์บํ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขต
mam r 1 Pm cfi 1_________________________________________

10.0000 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ เปิดชอง

315 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

(115) งาบจัดทำโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณบํ้าใบลุ่มบํ้าปาส้ก และลุ่มบํ้าที่เกี่ยวข้อง 
แบบองค์รวม ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบุรณ์ จังหวัดเพชรบุรณ์ - [ 186000 ]

45.5602 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ เปิดชอง
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โ งบ พ.ร.บ. สถานะขนตอนการ
รนอับลกษcut งาน

(ระบุดํ'’เนิบการเอง/ 
จ้างเหมาบางสวน/จัาง 

เหมาทั้งโครงการ)

ยึบยันขนดอนการดำเนินงานนัจจุบ้บ
(ระบุยังไม่ดำเนินการ/อบุมิดแผน/ 

ประกาศ TOR/
ประกาศจัดซอจัดจ้าง/เปิดของ/อบุมิต 

รันราคา/กอหนี้ผูกพัน)

ดาดจะก่อหนี้ 
ผูกพันทัน/ไม่ทัน 
ภายใบ พ.ด. 63
(ระบุหับ/น]ทัน)

วันทีศาตว่าอะก่อทฟยู้ทที™ 
(ระบุนิ)นที'วเลอ ๗ น 

วันที 11 ท.ค. 2563 พ ระบ ุ
น้ีแจงนัญหา/อุปสรรด 
ท่ียังโม่ก่อหนี้ผูกพัน..................................................... .................................................................................................................................. (ด้านบาท) ดำเนินงาน วันทีเ เฟ ือน พ .ศ .

11 4 2563
วันที เดือน พ.ศ.

316 สำนักบริหารจัดการนํ้านละอุทก 
วทยา

ส่วนอุทกวิทยา (1.6) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพป้า และปริมาณบํ้าในอ่าง๓บบํ้าและในสำนํ้า ส่วน 
อุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 180170 ]

3.7190 งาบปีเดียว ดำเนับการเอง เปีดชอง

317 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนอุทกวิทยา (1.50)โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน(Sedim entation Rate) ด้วยวิธีการ 
วิเคราะห์นัวใคล์กัมมันตรังสี (Radionuclides) ในสำป้าธรรมชาติที่โหลลงสู่อ่างเก็บป้า

0.2500 งานปีเดียว ดำเ'นับการเอง เปีดชอง

318 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนอุทกวิทยา (1.65) โครงการสีกษาอัตราการสะสมตะกอน(Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการ 
วิเคราะห์นัวใคส์กัมมันตรังสี (Radionuclides) ในล0าบ้ําธรรมชาติที่ใหลลงสู่อ่างเก็บนํ้า

0.2500 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปีดชอง *

319 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนอุทกวิทยา (1.28) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าลุ่มบํ้าท่าจีน ส่วนอุทกวิทยา ตำบลวัดแค 
อำเภอนครชัยศริ จังหวัดนครปฐม - [ 185078 ]

8.8280 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ เป็ด1ชอง

320 สำนักบริหารจัดการป้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนอุทกวิทยา (1.58) ปรับปรุงโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มนํ้าปราจีนบุรี พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบล 
รอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 185108 ]

3.0580 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดชอง

321 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1.1) การศึกษาแนวทางการประเมินความเที่ยงอาคารชลประทาบ (ประตูระบายบํ้า) 
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180165 ]

3.0000 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิด'ชอง

322 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1.2) งานสีกษาการประเมินอาคารพร้อมใช้งาบของอาคารชลประทาบ ประเภททาง 
สำเสียง ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา แขวงถนนนครโชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [

1.1000 งาบปีเดียว ดำเนิบการเอง เปิดของ

323 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1.3) การศึกษาเพื่อปรับปรุงเกณทัการพิจารณาการขอใช้ประโยขนีในท่ีราชพัสดุท่ีอยู่ 
ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรม

0.8000 งานปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดซอง

324 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (1.18) โครงการศึกษาติดตามงาบปรับปรุงระบบชลประทาบประจำปีงบประมาณ ส่วน 
ปรับปรุงบำรุงรักษา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180182 ]

1.8000 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดชอง

325 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ (1.34) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้บํ้าขลประทานท่ี 9 (ท่าม่วง) ตำบลบ้าน 
ใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 178073 ]

0.1408 งานปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดชอง

326 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใข้นาขลประทาน (1.176) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้นํ้าชลประทานท่ี 5 (แม่กลองใหญ่) 
ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม - [ 178215 ]

0.5743 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดซอง

327 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ (1.368) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้นํ้าขลประทาบท่ี 2 (พิษญโลก) ตำบล 
พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษ{นุโลก - [ 178465 ]

0.5221 งานปีเดียว ตำเนินการเอง เปิดชอง

328 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ (1.377) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ําซลประทานที่ 6 (เพขรบุรี) ตำบล 
ดอนบุบห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - ( 178474 ]

0.1022 งานปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดซอง

329 สำนักบริหารจัดการป้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้ป้าชลประทาบ (1.402) บำรุงรักษาหัวงาบ สถานีทดลองการใช้ป้าชลประทานท่ี 7 (นัดตานี) ตำบลตา 
เขะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 178499 ]

0.2838 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดชอง

330 สำนักบริหารจัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้น้ําชลประทาน (1.562) บำรุงรักษาหัวงาบ สถานีทดลองการใช้ป้าชลประทาบท่ี 4 (สามชุก) ตำบล 
สามบุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 178659 ]

0.0999 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดชอง

331 สำนักบริหารจัดการป้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้บํ้าชลประทาบ (1.146) ช่อมแชมบ้านพักคบงาบ 5 ครัวเรีอบ สถานีทดลองการใช้ป้าชลประทาบท่ี 7 
(นัดตานี) ตำบลตาเชะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 179385 ]

0.6670 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดของ

332 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้นํ้าชลประทาบ (1.49) ศึกษาเพื่อเพื่มกักยภาพด้านการใช้ป้าชลประทาบของพิข ภายใต้เกษตรทฤษฎี 
[หม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้ป้าชลประทาบท่ี 1 (แม่แตง) ตำบลสัน

0.4500 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดซอง

333 iสำนักบริหารจัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้บํ้าชลประทาบ (1.64) ศึกษาเพื่อเพื่มกักยภาพด้านการใช้ป้าชลประทาบของพิช ภายใต้เกษตรทฤษฎี 
ใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้ป้าชลประทาบท่ี 7 (นัตตานี) ตำบลตาเชะ
nunaiiimtixai _f 1 iifmp 1____________________________

0.5490 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดของ
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รนยันสักษ{นะงาน
{ระบุตำเนินการ{อง/ 

จั^งเหมาบางส่วน/จัาง 
เหม'’พังโครงทาร)

สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้บํ้าขลประทาบ

ดิ." 1เทิ.at.^ao__โ 1R?nRQ 1------------------------------------------------------ -------------
(1.3) ปรับปรุงถังวัดปริมาณการใช้นี้าของพืชแบบระบายนํ้า ส่วนการใช้น้ําขลประท 
จำบวบ 1 แห่ง พ.ศ.2563 แขวงถนนนครไชยศรี เขดดุสิต กรุงเทพมหานคร - [

(1.1834) ข่อมแขมร่องระบายและบ่อดักตะกอนบํ้าในแปลงงาบวิจัยและทดลอง 
สถานีทดลองการใช้บํ้าชลประทาบที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเขะ อำ๓ อเมืองยะลา 

r 1ft วทft.Q

0.4500 งานปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดของ

ยีนยันข๊ับดอนการตำเนินงาบปัจจุบัน
(ระบุยังไมดาเนิบการ/อบุมืตแผน/ 

ประท ศ TOR/
ประกาศจัดขึ้อจัคจัาง/เปิดของ/อบุม้ต 

รับราคา/กอหน็้ผูกพัน}

ดาดจะก่อหน้ี 
ผูกพันพัน/ไม่หัน 
ภายใบ พ.ด. 63
(ระใ/น/ไม่พ ัน) :

วันที่คาดว่าจะก่อหน้ีผูกพัน 
(ระบุเนินพัวเลข เข่น 

วับท่ี 11 พ.ด. 2563 ใพัระบุ

จุนทํ เฟ้อน พ.ศ.
11 4 2563

นี้นจงปัญหา/อุปสรรด 
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

วันท่ี เดือน

สำนักบริหารจัดการบาและอุทก 
วิทยา

ส่วนการใช้บํ้าซลประทาน งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง เปิดของ

สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย่อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคเหนือตอบบน

(1.1073) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคเหนือ 
ตอนบน จำนวน 176 สถานี พ.ศ.2563 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัด 

■จใจ»จ!__r 17Q1.7ft ไ....

งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดของ

สำนักบริหารจัดการบำและอุทก 
วิทยา

ศูบย่อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคเหนือตอนบน

(1.48) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพบํ้า นละ'ปริมาณนา'ในอ่างเก'บน้ําและ'ใบล 'ิาน้ํา ศูนย์ 
อุทกวิทยาชลประทาบภาคเหนือตอนบน จำนวน 29 สถานี ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง 
เข «ี1■ จุใจfil l จ ัจ ุจ ุเทร!!ด ี11.ช ้จ ุจ ุจ ุ i—โ 1อก.ว!.ว ..1--------------------------------------------------------------------------------------

งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง เปิดชอง

สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคเหนือตอบล่าง

(1.61) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน 73 สถานี ศูนย์อุทกวิทยา 
ชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษ{บุโลก จังหวัดพิษ{บุโลก -

งาบปีเดียว ดำเนินการเอง

สำนักบริหารจัดการนาและอุทก 
วิทยา

ศูนย่อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาค

(1.51) ค่าจัดทำข้อมูลสารสบเทศอุทกวิทยาชลประทาบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 
l a a s a n S n a __ โ 1 ร ก ? 15 1----------------------------------------------------------------------------------------

งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดของ

สำนักบริหารจัดการนาและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคตะวันออก

(1.41) ค่าตำเนิบการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค 
ตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [ 180205 ]

งานปีเดียว ตำเนิบการเอง

สำนักบริหารจัดการบำและอุทก 
วิทยา

ศูบย่อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคตะวันตก

(1.1064) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค 
ตะวันตก จำนวน 64 สถานี พ.ศ.2563 ตำบลท่าม่วง อำ๓ อท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งานปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดของ

สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย่อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคตะวันตก

(1.33) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 
ภาคตะวันตก จำนวน 56 สถานี ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 

ftm Q7 1--------------------------------------------------------------------------------------------

งานปีเดียว ตำเนิบการเอง

สำนักบริหารจัดการนาและอุทก 
วิทยา

ศูนยํอุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันตก

(1.34) ค่าตำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาค 
ตะวันตก จำบวบ 45 สถานี ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [

อก1Q

งานปีเดียว ดำเนินการเอง

สำนักบริหารจัดการบำและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันตก

(1.35) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพบํ้า และปริมาณนํ้าใบอ่าง๓บน้ําและใบลำนํ้า ศูนย์ 
อุทกวิทยาชลประทาบภาคตะวันตก จำนวน 20 สถานี ตำบลท่าม่วง อำ๓ อท่าม่วง

งาบปีเดียว ดำเนิบการเอง เปิดซอง

สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นาภาคตะวันตก

(1.3856) ข่อมแขมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก 
จำนวน 49 สถานี ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 184111 ]

ตำเนิบการเอง

สำนักบริหารจัดการบำและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันตก

(1.3859) ข่อมแขมเสาระดับสถานีอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก 
จำนวน 15 สถานี ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 184114 ]

งานปีเดียว ตำเนิบการเอง เปิดซอง

สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันตก

(1.3860) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบ 
ภาคตะวันตก จำบวบ 1 หน่วย ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [ 
.fi/1.1.11;.]-------------------------------------------------------------------------------------------

งานปีเดียว ตำเนิบการเอง

สำนักบริหารจัดการน่าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคใต้

(1.1079) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ. 
2563 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 179176 ]

ตำเนิบการเอง เปิดของ

สำนักบริหารจัดการป้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคใต้

(1.58) ค่าจัดทำข้อมูลสารสบเทศอุทกวิทยาชลประทาบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบ 
ภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำ๓ อเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 180222 ]

งาบปีเดียว ตำเนิบการเอง เปิดซอง

สำนักบริหารจัดการน่าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคใต้

(1.59) ค่าตำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคใต้ 
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 180223 ]

งาบปีเดียว ดำเนินการเอง

สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคใต้

(1.60) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพบํ้า และปริมาณบํ้าในอ่าง๓บบํ้าและใบลำนํ้า ศูนย์ 
อุทกวิทยาชลประทาบภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [

งานปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดของ
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งบ พ.ร.บ. สถานะขั้นตอนการ
รนยันลักษณะงาน

(ระบุดำเนินการเอง/

รนยันขั้นตอบการค้าเนินงาบนิจจุบษ
(ระบุยังไม่ดำเนินการ/อบุมืติแผน/ 

ประกาค TOfV
ประกาศจัดขั้อจัดจ้าง/เปิดซอง/อบุมืติ

ดาดจะก่อหมี่เ 
ผูกพันท้น/ไม่ท้น

วัน« ท าท ™ ะท รพ ย ูท พ ัน  
(ระบุเป็นพั)น™ ๗ น 

วัใท่เ 11 พ.ท. 2563 พ ระบ ุ
ขั้แจงนิญหา/อุปสรรด

(ค้านบาท) ดำเนินงาน จ้างเหมาบางส่วน/จ้าง ภายใน พ.ด. 63 ใ น  tfl 1เส ืฮ น พ .ส . 1 ท่ียังไม่ก่อหมี่[ผูกพัน
เหมาทั้งโครงการ) {ระบุท้น'ใม่ท้บ) 11 4 2563

วันที่ เดือน พ.ศ.
352 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 

ริทยา
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคใต้

(1.1403) ซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคใต้ ตำบล 
คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 181658 ]

0.7770 งานปีเดียว ดำเนินการเอง เปีด1ซอง

353 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคใต้

(1.1405) ซ่อมแชมเสาระดับสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 
ภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 181660 ]

0.7464 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดซอง

354 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคใต้

(1.1406) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบ 
ภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 181661 ]

1.5000 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง เปิดซอง

355 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนบริหารจัดการบํ้า (1.13) โครงการพัฒนาโปรแกรมโค้งปฎิบ้ติการอ่างเก็บบํ้า ส่วนบริหารจัดการบํ้า แขวง 
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180177 ]

0.7690 งานจเดียว ดำเนินการเอง อบุนัติรับราคา

356 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์บํ้า

(6) ซ่อมแซมและบำรุงรักพาระบบโทรมาตรส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ 
สถานการณ์นํ้า แขวงถนนนครใขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 179188 ]

16.5853 งาบปีเดียว จ้างเหมาทั้งโครงการ อบุมืตรับราคา

357 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคเหนือตอนบน

(1.47) ค่าจัดทำข้อผูลสารสบเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบ 
ภาคเหนือตอบบน จำนวน 64 สถานี ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัด

0.5369 งานปีเดียว ดำเบนการเอง อบุมืติรับราคา

358 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคเหนือตอบล่าง

(1.1080) บำรุงรักพาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบ 
ภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2563 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองทิพ{บุโลก จังหวัดทิพ{บุโลก -

1.4600 งานปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมืติรับราคา

359 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคเหนือตอนล่าง

(1.62) ค่าตำเนืบการสถานีอุทกวิทยาจลประทาน 57 สถานี ศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทาบภาคเหนือตอบล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองทิพ{บุโลก จังหวัดทิพ{บุโลก -

7.4539 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมืติรับราคา

360 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคเหนือตอบล่าง

(1.63) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพบํ้า และปริมาณนํ้าใบอ่างเก็บบํ้าและใบลำบํ้า 36 
สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง

1.1700 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติรับราคา

361 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคเหนือตอบล่าง

(1.1546) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 36 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 
ภาคเหนือตอบล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองทิพ{บุโลก จังหวัดทิพ{บุโลก - [ 181801 ]

0.8510 งานปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมืติรับราคา

362 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคเหนือตอบล่าง

(1.1547) ซ่อมแซมสถานีอุทกวิทยา 25 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคเหนือ 
ตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองทิพ{บุโลก จังหวัดทิพ{บุโลก - [ 181802 ]

0.8928 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมืติรับราคา

363 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันออก

(1.1067) บำรุงรักพาโทรมาตรวัดปริมาณบํ้าและคุณภาพนํ้า ลุ่มบํ้าปราจีนบุรี-บางปะ 
กง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี - [ 179164 ]

0.4880 งานปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติรับราคา

364 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
นํ้าภาคตะวันออก

(1.1068) บำรุงรักพาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาค 
ตะวันออก - [ 179165 ]

0.5780 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมืติรับราคา

365 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันออก

(1.32) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทกวิทยา 6 ครอบครัว ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี - [ 179271 ]

0.8000 งานปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมืติรับราคา

366 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันออก

(1.33) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทกวิทยา 10 ครอบครัว ศูนย์อุทกวิทยา 
ชลประทาบภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี - [ 179272 ]

0.5120 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติ,รับราคา

367 สำนักบริหารจัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันออก

(1.40) ค่าตำเนีบการจัดทำสารสบเทศอุทกวิทยาชลประทาบ ศูนย์อุทกวิทยา 
ชลประทาบภาคตะวันออก - [ 180204 ]

0.4641 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมืติรับราคา

368 สำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันออก

(1.42) ค่าสำรวจตะกอนคุณภาพบํ้าและปริมาณบํ้าใบอ่างเก็บบํ้าและใบลำบํ้า ศูนย์ 
อุทกวิทยาชลประทาบภาคตะวันออก - [ 180206]

0.5720 งาบปีเดียว ดำเนิบการเอง อบุม้ติรับราคา

369 สำนักบริหารจัดการนาและอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันออก

(1.4252) ซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาบภาคตะวันออก 
จังหวัดชลบุรี - [ 184507 ]

0.2960 งาบจเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติรับราคา
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370 สำนักบริหารยัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันออก

(1.4253) ซ่อมแซมเสาระดับสถานอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาขลประทาบภาค 
ตะวันออก ยังหวัดขลบุริ - [ 184508 ]

0.5310 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ตรับราคา

371 สำนักบริหารยัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหาร 
บํ้าภาคตะวันออก

(1.4254) ค่าซ่อมแซมทีทำการหน่วยสำรวจอุทกวิทยา บ้านคลองโตนดตอบบน ศูนย์ 
อุทกวิทยาขลประทาบภาคตะวันออก - [ 184509 ]

1.0000 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติรับราคา

372 สำนักบริหารยัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.21) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อน1ของเขื่อนประแสร์ ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
แขวงถนนนครไซยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180185 ]

0.0800 งาบจเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติรับราคา

373 สำนักบริหารยัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.22) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนผูลบน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวง 
ถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [ 180186 ]

0.0800 งาบปีเดยว ดำเนิบการเอง อบุม้ติ'รับราคา

374 สำนักบริหารยัดการนํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.23) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่มอก ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวง 
ถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180187 ]

0.0800 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมติรับราคา

375 สำนักบริหารยัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.24)วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่เมยส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวง 
ถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180188 ]

0.0800 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมัติรับราคา

376 สำนักบริหารยัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.25) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนลำแซะ ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวง 
ถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180189 ]

0.0800 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติรับราคา

377 สำนักบริหารยัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.26) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนสำปาว ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวง 
ถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180190 ]

0.0800 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติรับราคา

378 สำนักบริหารยัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.28) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนหนองปลาไหล ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180192 ]

0.0800 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติรับราคา

379 สำนักบริหารยัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.29) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยนํ้าพร้าวใหญ่ ส่วนความปลอดภัย 
เขื่อน แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180193 ]

0.0800 งาบปีเดียว ดำเนินการเอง อบุมํติรับราคา

380 สำนักบริหารยัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.30) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน ส่วนความปลอดภัย 
เขื่อน แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180194 ]

0.0800 งานปีเดียว ดำเนินการเอง อบุม้ติรับราคา

381 สำนักบริหารยัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (23) จ้างทีปริกษายัดทำแผนปฏิบัติการกรณีอุกเรนของเขื่อนปราณบุรี ส่วนความ 
ปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180253 ]

19.0000 งานจเดียว จ้างเหมาบางส่วน อบุมติรับราคา

382 สำนักบริหารยัดการบํ้าและอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (24) จ้างทีปริกษายัดทำแผนปฏิบัติการกรณีอุกเรบของเขื่อนบํ้าลูบ ส่วนความปลอดภัย 
เขื่อน แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180254 ]

20.0000 งานจเดียว จ้างเหมาบางส่วน อบุม้ติรับราคา

383 สำนักบริหารยัดการบํ้านละอุทก 
วิทยา

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (25) จ้างทีปริกษายัดทำแผนปฏิบัติการกรณีอุกเรบของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ส่วน 
ความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไขยศริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 180255 ]

19.0000 งาบปีเดียว จ้างเหมาบางส่วน อบุม่ติรับราคา

รนยันลักษณะงาน 
(ระบุดำเนินการเอง/ 

จางเหมาบางส่วน/จ้าง 
เหมาทังโครงการ)

รบยับพนตอบการดำเนินงาบป็จจุบัน
(ระบุยังไม่ดำเนินการ/อบุม่ติแผน/ 

ประกาศ TOR/
ประกาศยัดนี้อยัดจ้าง/เปีดซอง/อบุม้ติ 

ยับราคา/ก่อหนี้ผูกพัน)

คาดจะก่อหน้ี 
ผูกพันทัน/นเห'น 
ภายใบ พ.ค. 63
(ระบุทัน/ไม่ทัน)

วันทีศาตว่าจะก่อหน้ีผูกพัน 
(ระบุเป็นพัวเลข ๗ บ 

วันที 11 พ.ค. 2563 ใทัระบุ

1น«| 1รรอน พ.ศ.
11 4 2563

วันที เดีอน พ.ค.



รายการยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายการโอนเปลี่ยนแปลง)

สำนัก/กอง จำนวนรายการ งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม 302 551.8879

สำนักงานชลประทานที่ 1 10 21.7700
สำนักงานชลประทานที่ 2 1 9.8000
สำนักงานชลประทานที่ 3 1 3.1000
สำนักงานชลประทานที่ 5 4 0.0000
สำนักงานชลประทานที่ 6 47 54.9435
สำนักงานชลประทานที่ 7 49 112.0160
สำนักงานชลประทานที่ 9 22 30.0000
สำนักงานชลประทานที่ 10 27 15.6000
สำนักงานชลประทานที่ 11 40 28.8437
สำนักงานชลประทานที่ 12 74 154.1610
สำนักงานชลประทานที่ 17 16 54.4143
กองพัฒนาแหล่งนํ้าฃนาดกลาง 5 22.6479
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 5.4200
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 0.4950
สำนักบริหารโครงการ 2 19.9951
สำนักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 2 18.6815


