


ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2563) 

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจำปี
งบประมาณ 2563 รวม 4 ครั้ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ ้น 5 ,100.7047 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 
2,468.4146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.39 จำนวนทั้งสิ ้น 612 รายการ อยู ่ระหว่างการจัดซื ้อจัดจ้าง  
16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.61 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 125 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.42 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 470 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.80 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากได้รับ
งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว สำหรับรายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 
รายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)  

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563  
วัตถุประสงค์ : เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื ่อบรรเทา

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 
378,145 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 79,624 ครัวเรือน 

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการเร่งด่วนเพ่ือเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำ 
ในฤดูฝนปี 2563 ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือเพ่ิมน้ำต้นทุน ได้แก่ แก้มลิงจำนวน 83 รายการ ขุดลอกคลอง 
36 รายการ ฝาย/อาคารบังคับน้ำ 31 รายการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ 116 รายการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ 

และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท 
ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,206.2805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.15 

โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 251 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 15 รายการ แบ่งตามร้อยละผลการ
ดำเนินได้ดังนี ้

- ร้อยละ 0-40           จำนวน   3  รายการ งบประมาณ       19.1263  ล้านบาท 
- ร้อยละ 41-80         จำนวน   4  รายการ งบประมาณ     187.9031  ล้านบาท 
- ร้อยละ 81-99         จำนวน   8  รายการ งบประมาณ     405.3010  ล้านบาท 
- ร้อยละ 100           จำนวน  251  รายการ งบประมาณ  1,948.5334  ล้านบาท 
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ปัญหาและอุปสรรค : 
1. เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกเป็นช่วง ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2. เครื่องจักรเกิดการชำรุดอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงและใช้เวลาใน

การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
3. พื้นที่ทิ้งดินมีพื้นที่จำกัดต้องมีการปรับปรุงเส้นทางในการขนย้ายดินจึงใช้เวลาในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงาน 

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง 
การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค 

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563  
วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง  

การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึง  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพ่ิมขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 
8,500 ครัวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 6,557,412 ตัน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563  
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ  
ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 219.3342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.68 

โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 217 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 รายการ แบ่งตามร้อยละผลการ
ดำเนินได้ ดังนี้ 

- ร้อยละ 0-40           จำนวน    1  รายการ งบประมาณ       1.5810    ล้านบาท 
- ร้อยละ 41-80         จำนวน    2  รายการ งบประมาณ    190.4783   ล้านบาท 
- ร้อยละ 81-99         จำนวน    2  รายการ งบประมาณ        8.2670    ล้านบาท 
- ร้อยละ 100           จำนวน  217  รายการ งบประมาณ   193.5765   ล้านบาท 

และผลการดำเนินแบ่งตามโครงการได้ ดังนี้ 
1. โครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์  

จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่าย 47.6903 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 25.62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 

 
 

 
 

2. โครงการ… 



3 
 

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื ้นที ่ เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ 
งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่าย 7.7554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.99 โดยอยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ และแล้วเสร็จ 4 รายการ  

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพ่ือเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 
215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่าย 163.8886 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.56 
โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ และแล้วเสร็จ 213 รายการ 

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ  
มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563  
วัตถุประสงค์ :  เพื ่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่  

76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะ
ฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนรับประโยชน์ 
7,390 ครัวเรือน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 

79 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 25.5561 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.55  

โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 3 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 73 รายการ และ
ยกเลิก 1 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท 
ปัจจุบันเบิกจ่าย 2.5679 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.84 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ 

2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ 

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.9437 ล้านบาท 
ปัจจุบันเบิกจ่าย 0.1548 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง 1 รายการ 

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 
151.2844 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่าย 19.7422 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.05 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ  
2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 66 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว 
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5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 
128.2364 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่าย 0.3161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  

6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท ปัจจุบัน
เบิกจ่าย 2.7751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.29 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระยายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 
66.1790 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ 

8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ 

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ  
ในฤดูฝนปี 2563 

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563  
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563  
ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพ่ิมขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ 

ครัวเรือนรับประโยชน ์20,470 ครัวเรือน 
ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ

จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 17.2438 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.21  

โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 13 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 32 รายการ แบ่งตามร้อยละผลการดำเนินได้ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ  งบประมาณ 

306.8528 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่าย 17.2438 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.62 โดยอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง
จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ และดำเนินการก่อสร้าง 32 รายการ 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือขุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ จำนวน 6 รายการ  งบประมาณ 
870.0000 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 6 รายการ 

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถขุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 5 รายการ 

 
 
 

 



ผลการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 



ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ 

พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร ่

ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม.  

ครัวเรือนรับประโยชน์ 79,624 ครัวเรือน 

พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร ่
ผล 1,300 ไร่ = 100% 

ผล 343,315 ไร่ = 90.79% ผล 70,522 ครัวเรือน = 88.57% 

ผล 49.25 ล้าน ลบ.ม. = 75.96% 

ผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย จํานวนรายการ 
อยู่ระหว่างดําเนินงาน (รายการ) 

แล้วเสร็จ ยกเลิก 
0 1-40% 41-80% 81-99% 

รวมท้ังสิ้น 5,100.7047 2,468.4146 612 16 110 4 11 470 1 

1. มติคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม  2563 2,560.8638 2,206.2805 266 - 3 4 8 251 - 

3. มติคณะรัฐมนตรี 8 กรกฎาคม 2563  393.9028 219.3342 222 - 2 - 3 217 - 

4. มติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563  719.5853 25.5561 79 3 73 - - 2 1 

4. มติคณะรัฐมนตรี 15 กันยายน 2563  1,426.3528 17.2438 45 13 32 - - - 

ปี 
2563 

โครงการเพื่อด้าเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้้าในฤดูฝน ปี 2563 
ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้้าด้านอุปโภคและบริโภค 

2,560.8638 
ลบ. 

266 
รายการ 

393.9028 
ลบ. 

222 
รายการ 

719.5853
ลบ. 

79 รายการ 

โครงการเร่งด่วนเพ่ือเตรียมสําหรับกักเก็บน้ําในฤดูฝนปี 2563 และโครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแลง้ปี 2562/63 (เพ่ิมเติม) 

1,426.3528 
ลบ. 

45 รายการ 

5,100.7047  
ล้านบาท 
612 รายการ 

1 2 

รวมทั้งสิ้น 

4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้้าท่วม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าในฤดูฝนปี 2563 

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ 

พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร ่

ความจุเพิ่มขึ้น 50.49 ล้าน ลบ.ม.  

ครัวเรือนรับประโยชน์ 8,500 ครัวเรือน 

การกําจัดวัชพืช 6,557,412  ตัน 
ผล 7,863,412 ตัน = 120% 

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม ใน
พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ 3 

ผล 0.11 ล้าน ลบ.ม. = 0.22% 

ผล 30,800  ไร่ = 80.52% ผล 3,878 ครัวเรือน = 45.62% 

ผลการดําเนินงานและ
การเบิกจ่าย : 

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ 

ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม.  

พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร ่

ผล - ล้าน ลบ.ม. 

ผล - ไร ่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 
20,470 ครัวเรือน 
ผล - ครัวเรือน 

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ 

ความจุเพิ่มขึ้น 3.16 ล้าน ลบ.ม.  

พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร ่

ผล - ล้าน ลบ.ม. 

ผล - ไร ่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,390 ครัวเรือน 
ผล - ครัวเรือน 

พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร ่
ผล - ไร ่



ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมชลประทาน 

งบกลาง รายการสํารองฉุกเฉินแก้ปญัหาภัยแล้ง สําหรับใช้ในการแก้ปัญหา  Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพ่ือเก็บกักน้ําในฤดูฝน ปี 2563  ระยะเวลา เม.ย. – มิ.ย. 63 

พื้นที่รับประโยชน์  
378,145 ไร่ 

ความจุเพิ่มข้ึน  
64.84 ล้าน ลบ.ม.  

ครัวเรือนรับประโยชน์  
79,624 ครัวเรือน 

กักเก็บน้ําในฤดูฝนปี 2563 โดยดําเนินการพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อเพิ่มน้ําต้นทุน โดยแบ่งเป็น 

แก้มลิง    83 รายการ 

ขุดลอกคลอง  36 รายการ 

ฝาย/ 
อาคารบังคับน้ํา 

31 รายการ 

116 รายการ 

โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ําในฤดูฝน ปี 2563 มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

2,560.8638 
ลบ. 

วงเงิน งปม.  

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ก.ค. 63 

พื้นที่ชลประทาน 
1,300 ไร่ 

รายการดําเนินงาน จํานวน 266  รายการ 
- ผลงาน 0- 40%      3 รายการ  งบประมาณ      19.1263 ล้านบาท 

- ผลงาน 41-80%     4  รายการ งบประมาณ     187.9031 ล้านบาท 
  - ผลงาน 81-99%     8  รายการ งบประมาณ     405.3010 ล้านบาท 
  
- แล้วเสร็จ            251 รายการ งบประมาณ   1,948.5334 ล้านบาท 

 
ผลสัมฤทธิ์
ปัจจุบัน 

(งานแล้วเสร็จ)  

พ้ืนที่ชลประทาน 1,300 ไร่ 
= 100% 

ความจุเพิ่มขึ้น 43.28 ล้าน ลบ.ม.  
= 66.75% 

ครัวเรือนรับประโยชน์  
70,402 ครัวเรือน = 88.42% 

พ้ืนที่รับประโยชน์ 343,165 ไร่ 
= 90.75% 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน จ้านวน รายการ  = 266 รายการ  

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
15 รายการ 

แล้วเสร็จ 
251 รายการ 

116 รายการ 

ลักษณะการดําเนินงาน  

4.3.2 ผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง 

จ้านวน  = 266 รายการ  

266  
รายการ ล้านบาท 

รายการ 
งบประมาณ (งบกลาง) 

สรุปผลการงบประมาณ 

ผลการเบิกจ่ายและผลการดําเนินงาน งบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบกลาง รายการสํารองฉุกเฉินแก้ปญัหาภัยแล้ง สําหรับใช้ในการแก้ปัญหา  Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพ่ือเก็บกักน้ําในฤดูฝน ปี 2563  ระยะเวลา เม.ย. – มิ.ย. 63 

งปม. จัดสรร 
2,428.5346 ลบ.  

เบิก 2,206.2805 ลบ. 
90.85%  

 
 
 

 
29,476.80 ลบ.  

ประมาณ
การงบประมาณ

จ้างแรงงาน 

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานเกษตรกร จํานวน 4,681 คน 

จังหวัดท่ีมีการจ้างแรงงาน 
มากที่สุด 3 ลําดับ คือ 
อํานาจเจริญ   =   766 คน
อุบลราชธาน ี   =  479 คน 
นครนายก       =  433 คน 

1 

2 

3 

หมายเหต ุ: อัตราค่าแรงขั้นต่าํ 377.85 บาท/วัน (กรมชลประทาน) 

250.00 ลบ.  
เงิน งปม.  

เบิก 137.68 ลบ. 
55.07%  

จ้างแรงงานชลประทาน : แผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน  

3% 

93% 
แล้วเสร็จ 

94% 
แล้วเสร็จ 

6% 



---- งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี พ.ศ. 2563 

จํานวน 222 โครงการ             วงเงิน 393.9028 ล้านบาท เบิกจ่าย 219.3342 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้ 

โครงการระบบสูบผันน้ําคลองสะพาน 
- อ่างเก็บนํ้าประแสร์  

1 
งบประมาณ = 186.1678 ล้านบาท 

เพ่ิมปริมาตรเก็บกัก   50  ล้าน ลบ.ม. 
ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ 

โครงการตามแผนการดําเนินงานขุด
ลอกคู คลอง ในพ้ืนที่เขตหนองจอก 2 

งบประมาณ =   9.2336   ล้านบาท 
เบิกจ่าย =    7.7554    ล้านบาท 

เพิ่มปริมาตรเก็บกัก  แผน 0.4904  ล้าน ลบ.ม. 
                         ผล  0.1100 ล้าน ลบ.ม. 

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ 

โครงการตามแผนงานกําจัดวัชพืชเพ่ือเตรียมความ
พร้อมการเร่งระบายน้ําหลากในช่วงฤดูฝน 3 

งบประมาณ =   198.5014   ล้านบาท 

ผลการดําเนินงาน : จํานวน 215 รายการ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ   2 รายการ  

ปริมาณการกําจัดวัชพืช  แผน 6,557,412  ตัน 
                               ผล   7,863,412 ตัน 

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ 

        กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 8 ก.ค. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ําท่วม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในฤดูฝน ปี 2563  รายละเอียด ดังนี้  
  

เบิกจ่าย    =  47.6903    ล้านบาท 
เบิกจ่าย    =    163.8886     ล้านบาท 

ผลการดําเนินงาน : จํานวน 1 รายการ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ : 1 รายการ  

ครัวเรือนรับประโยชน์ 3,500 ครัวเรือน 

พ้ืนที่รับประโยชน์    2,000 ไร่ 

ครัวเรือนรับประโยชน์ แผน 2,500 ครัวเรือน 
                          ผล   1,500    ครัวเรือน 

พื้นที่รับประโยชน์       แผน  31,750 ไร่ 
                            ผล    29,300 ไร่                       
ครัวเรือนรับประโยชน ์ แผน 2,509 ครัวเรือน 
                            ผล   2,378 ครัวเรือน 

=  25.62% =    83.99% 
=    82.56% 

แล้วเสร็จ   213 รายการ 

ผลการดําเนินงาน : จํานวน 6 รายการ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ  2 รายการ  

แล้วเสร็จ 4 รายการ 

พื้นที่รับประโยชน์   แผน  4,500 ไร่ 
                        ผล   1,500     ไร่ 



---- งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี พ.ศ. 2563 

จํานวน 8 โครงการ             วงเงิน 719.5853 ล้านบาท เบิกจ่าย 25.5561 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้ 

        กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 13 ส.ค. เพื่อใช้ในการด้าเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วม ในพื้นท่ี  
76 จังหวัด ท่ัวประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะฝนท้ิงช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าในฤดูฝน ปี 2563 ลดความ
เสี่ยงจากน้้าหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตกุารณ์ รายละเอียด ดังนี้  
  

หมายเหตุ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากดําเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว 

แล้วเสร็จ 101 รายการ 

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
จํานวน
รายการ 

จัดซ้ือ-
จัดจ้าง 

ดําเนินการ
ก่อสร้าง 

แล้ว
เสร็จ 

ยกเลิก 
 

รวมท้ังสิ้น 719.5853 25.5561 79 3 73 2 1 

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้้า 52.9970 2.5679 2 2 

2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร 63.2664 2 2 

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา  137.0096 0.1548 2 1 1 

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานท่ีเสียหายเนื่องจากอุทกภัย  151.2844 19.7422 69 66 2 1 

5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4  128.2364 3.161 1 1 

6. โครงการจัดหาเรือก้าจดัวัชพืช 24.5700 2.7751 1 1 

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระบายน้้าท้ายอ่างเก็บน้้า  66.1790 1 1 

8. โครงการขุดลอกล้าน้้าอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ 96.0425 1 1 

เพ่ิมปริมาตรเก็บกัก   

 3.16 ล้าน ลบ.ม. 

ผลสัมฤทธิ์เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ 

ครัวเรือนรับประโยชน์ 
7,390 ครัวเรือน 

พ้ืนที่รับประโยชน์    
41,620 ไร่ 



---- งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี พ.ศ. 2563 

จํานวน 3 โครงการ             วงเงิน 1,426.3528 ล้านบาท  เบิกจ่าย 17.2438 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้ 

โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
แหล่งน้ําชลประทาน 1 
งบประมาณ = 306.8528 ล้านบาท 

เพิ่มปริมาตรเก็บกัก   6.04  ล้าน ลบ.ม. 

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือขุดใช้งานชลประทาน  2 
งบประมาณ =   870.0000   ล้านบาท 

เบิกจ่าย =        -         ล้านบาท 

ผลการดําเนินงาน : 

อยู่ระหว่างจัดซื้อ -จัดจ้าง  6 รายการ 

        กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 15 ก.ย. เพื่อด้าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วม ในพื้นท่ี 76  รายละเอียด ดังนี้  
  

เบิกจ่าย    =    17.2438  ล้านบาท 

ผลการดําเนินงาน : 
อยู่ระหว่างจัดซ้ือ -จัดจ้าง      2 รายการ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง            32 รายการ 

ครัวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน 

พื้นที่รับประโยชน์    65,738 ไร ่

พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถขุดแบบโป๊ะเหล็ก  3 

งบประมาณ =   249.5000   ล้านบาท 
เบิกจ่าย =        -         ล้านบาท 

ผลการดําเนินงาน : 

อยู่ระหว่างจัดซื้อ -จัดจ้าง  5 รายการ 



---- ปัญหาและอุปสรรค การดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2563  

เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นหลายครั้ ง  
น้ําท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
ทําให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ช้า
กว่าแผนที่กําหนด 

ฝนตกในพื้นที่ดําเนินการ ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผน 

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่าสายพันใหม่ 2019 (COVID-19) 
งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้าม
จังหวัดและการกักตัวสําหรับผู้ที่มีความ
เสี่ยง มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน 

COVID-19 

ดําเนินการใช่วงฤดูการเพาะปลูกเกษตรกร
ร้องขอให้ส่งน้ําเพื่อทําการเกษตรก่อน  

ฤดูการเพาะปลูก 

- ส่งวัสดุก่อสร้างยังไม่ครบตามสัญญา 
- ติดปัญหาการยื่นขออุทธรณ์ของผู้เสนอราคา 

 

ปัญหาและอุปสรรค การดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2563 ที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน  ดังนี้  



ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ผลงานรอ้ยละ
1 - 40

ผลงานรอ้ยละ
41 - 80

ผลงานรอ้ยละ
81 - 99

รวม

รวมทั้งหมด 5,100.7047 2,468.4146 48.39 612 16 110 4 11 125 470 1

  1.1 โครงการเร่งด่วนเพือ่เตรียมสําหรับกกัเกบ็น้ําในฤดูฝนปี 2563 และโครงการ
ปฏิบัติการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ําในชว่งฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิม่เติม)  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่17 มีนาคม 2563

2,560.8638   2,206.2805 86.15 266 3 4 8 15 251 โอนจดัสรรงบประมาณ เมื่อวันที ่31 มีนาคม 2563

  1.2 โครงการเพือ่ดําเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกนัความ
เส่ียงการขาดแคลนน้ําด้านอปุโภคและบริโภค ทีจ่ะกอ่ให้เกดิความเสียหายและผลกระทบ
เป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่8 กรกฎาคม 2563

393.9028 219.3342 55.68 222 2 3 5 217 โอนจดัสรรงบประมาณ เมื่อวันที ่5 สิงหาคม 2563

  1.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม ในพืน้ที ่76 จงัหวัดทัว่ประเทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่13 สิงหาาคม 2563

719.5853       25.5561 3.55 79 3 73 73 2 1 โอนจดัสรรงบประมาณ เมื่อวันที ่15 กนัยายน 2563

 1.4 โครงการเพือ่เตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ําท่วม และเพิม่ประสิทธิภาพการเกบ็
กกัน้ําในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่15 กนัยายน 2563

1,426.3528       17.2438 1.21 45 13 32 32 โอนจดัสรรงบประมาณ เมื่อวันที ่29 กนัยายน 2563

อยู่ระหวา่ง
จดัซ้ือ-จดัจา้ง

อยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ยกเลิก

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดงบประมาณ

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (รายการ)

หมายเหตุ
งบประมาณ ผลเบกิจา่ย ร้อยละ

รวมรายการ
ทั้งสิ้น
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด วงเงินจดัสรร ผลการเบิกจา่ย ร้อยละ พ้ืนทีช่ลประทาน
 (ไร)่

 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนทีท่ีร่บัประโยชน์
 (ไร)่

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

จ านวน 266 โครงการ 2,564.3975 2,206.2805 86.04 93.14 1,300 64.82 378,145 79,624
1 สชป. 5 คป.บึงกาฬ แกม้ลิงหนองนกทา ระยะที่ 1 คําแกว้ โซ่พิสัย บึงกาฬ 4.7278 0.0381 0.81 7.00 0.12 300 110 ติดปัญหาอปุสรรค เนือ่งจากผู้รับจา้งเข้าปฏบิัติงานล่าช้า จนล่วงเลยเข้าสู่หน้าฝน 

บวกกบันําเคร่ืองจกัรเข้าปฏบิัติงานน้อยกว่าแผน และเกดิฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขัง
บริเวณพื้นที่กอ่สร้าง จงึทําให้ไม่สามารถปฏบิัติงานได้เสร็จตามสัญญา

2 สชป. 5 คบ.น้ําอนู แกม้ลิงโคกมะนาวพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 หนองปลิง นิคมน้ําอนู สกลนคร 4.7829 0.0000 0.00 17.00 0.09 350 450 เป็นงานจา้งเหมาทั้งโครงการ สัญญาเลขที่ สชป.5/นอ.จ.25/2563 ลว. 7 พ.ค. 63 
เร่ิมสัญญา 14 พ.ค. 63 ส้ินสุดสัญญา 12 ก.ค. 63 อายสัุญญา 60 วัน  ผู้รับจา้งไม่
เข้าปฎบิัติงานตามสัญญา โดยได้หนังสือเร่งรัดเข้าปฎบิัติงานให้ผู้รับจา้งทราบ จํานวน
 6 คร้ัง คร้ังที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ กษ 0314.12/319 ลว. 29 พ.ค.63 คร้ังที่ 2 ตาม
หนังสือเลขที่ กษ 0314.12/335 ลว. 9 มิ.ย.63 คร้ังที่ 3 ตามหนังสือเลขที่ กษ 
0314.12/382 ลว. 2 ก.ค.63 คร้ังที่ 4 ตามหนังสือเลขที่ กษ 0314.12/437 ลว. 5 
ก.ค.63 คร้ังที่ 5 ตามหนังสือเลขที่ กษ 0314.12/475 ลว. 28 ส.ค.63 คร้ังที่ 6 ตาม
หนังสือเลขที่ กษ 0314.12/495 ลว. 17 ก.ย.63 และได้จดัทําเอกสารค่าปรับตาม
สัญญา ปัจจบุันอยูร่ะหว่างดําเนินงาน ผลการปฏบิัติงาน 15 %

3 สชป. 2 คป.น่าน ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําแหง นาน้อย นาน้อย น่าน 9.6156 2.0378 21.19 30.00 0.17 2,000 200 อยูร่ะหว่างดําเนินการ (กนัเงินเหล่ือมปี 63) /ปัจจบุันปริมาณน้ําในอา่งน้ําแหงยงั
มีปริมาณที่มาก ประกอบกบัจะต้องส่งน้ําให้เป็นไปตามแผนส่งน้ําที่วางไว้ 
จงึไม่สามารถดําเนินการขุดลอกได้

4 สชป. 3 กส. 3 ปรับปรุงฝายสามง่าม รังนก สามง่าม พิจติร 174.0986 69.8605 40.13 70.00 0.08 1,000 100 ติดปัญหาอทุธรณ์ จงึทําให้การลงนามสัญญาล่าช้า ปัจจบุันดําเนินการในส่วนงานจา้ง
เหมาแล้ว

5 สชป. 8 คป.นครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพเกบ็กกัอา่งเกบ็น้ําคลองน้ํามัน ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา 4.7831 0.0398 0.83 70.46 0.12 600 250
6 สชป. 8 คป.นครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพเกบ็กกัอา่งเกบ็น้ําบ้านจดัสรร ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา 4.7831 0.3764 7.87 65.82 0.12 600 250
7 สชป. 2 คป.พะเยา ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําหนองเล็งทราย แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 48.5712 32.7723 67.47 89.00 200 160 อยูร่ะหว่างดําเนินการ (กนัเงินเหล่ือมปี 63) /ติดปัญหา ในฤดูฝนเคร่ืองจกัรไม่

สามารถดําเนินการได้เต็มศักยภาพ เพราะปริมาณน้ําในอา่งในปริมาณสูง

8 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยตาควน ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 3.9605 2.8181 71.16 100.00 7.10 8,500 3260 อยูร่ะหว่างดําเนินการ (กนัเงินเหล่ือมปี 63) / ติดปัญหา ในฤดูฝนเคร่ืองจกัรไม่
สามารถดําเนินการได้เต็มศักยภาพ และพอหมดฝนติดปัญหาชาวบ้านขอใช้น้ําในการ
เกษตรกรรม

9 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําแม่เปินพร้อมเสริมความสูงทาง
ระบายน้ําล้น

ป่าซาง แม่จนั เชียงราย 3.9605 3.3662 84.99 100.00 1.69 2,500 2472 อยูร่ะหว่างดําเนินการ (กนัเงินเหล่ือมปี 63) / ติดปัญหา ในฤดูฝนเคร่ืองจกัรไม่
สามารถดําเนินการได้เต็มศักยภาพ และพอหมดฝนติดปัญหาชาวบ้านขอใช้น้ําในการ
เกษตรกรรม

10 สชป. 15 คป.นครศรีธรรมราช แกม้ลิงธารทอง พร้อมอาคารประกอบ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 4.2383 0.0716 1.69 80.00 0.07 500 252 อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง  ติดปัญหาอปุสรรคคือ บริเวณพื้นที่กอ่สร้างมีฝนตก 
เป็นช่วงๆ  ผู้รับจา้ง ปฏบิัติงานไม่ต่อเนือ่ง ได้ดําเนินการแจง้ให้ผู้รับจา้งเร่งรัดการ
ปฏบิัติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

11 สชป. 5 คป.หนองบัวลําภู อาคารบังคับน้ําลําห้วยไฮตอนบนพร้อมอาคาร
ประกอบ

นาคําไฮ เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 8.2923 8.0654 97.26 83.00 0.03 285 275 อยูร่ะหว่างดําเนินการ

12 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยปู ป่าตึง แม่จนั เชียงราย 1.1000 0.9030 82.09 100.00 0.37 1,000 284 อยูร่ะหว่างดําเนินการ (กนัเงินเหล่ือมปี 63) / ติดปัญหา ในฤดูฝนเคร่ืองจกัรไม่
สามารถดําเนินการได้เต็มศักยภาพ และพอหมดฝนติดปัญหาชาวบ้านขอใช้น้ําในการ
เกษตรกรรม

13 สชป. 7 คป.นครพนม แกม้ลิงหนองแคนช้าง พร้อมอาคารประกอบ นาคํา ศรีสงคราม นครพนม 10.9298 7.5564 69.14 100.00 0.20 150 120 ดําเนินการแล้วเสร็จ
14 สชป. 9 คป.สระแกว้ ฝายบ้านโนนสมพรสามัคคี 2 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแกว้ 24.3214 21.5028 88.41 95.00 0.26 195 60 ปัญหาอปุสรรค -น้ําในคลองยงัมีปริมาณมากไม่สามารถเข้าดําเนินการได้ พื้นยงัไม่

พร้อมในการดําเนินงานขุดลอก ปัจจบุันผลงาน 95%  แจง้กนัเงินกรณีมีหนีผู้กพัน 
(CK) 996,136.00 บาท

15 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกคลองระบายน้ําหนองเล็งทรายพร้อมอาคาร
ประกอบ

แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 162.0684 153.0639 94.44 95.00 3.30 3,000 400 อยูร่ะหว่างดําเนินการ (กนัเงินเหล่ือมปี 63) / ติดปัญหา ในฤดูฝนเคร่ืองจกัรไม่
สามารถดําเนินการได้เต็มศักยภาพ และบางส่วนกกัเกบ็น้ําให้ใช้ในเพาะปลูกพืชของ
ชาวบ้านในพื้นที่

งบประมาณ  (ล้านบาท)
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

โครงการเรง่ดว่นเพ่ือเตรยีมส าหรบักักเก็บน้ าในฤดฝูนป ี2563 และโครงการปฏิบตักิารแก้ไขปญัหาการขากแคลนน้ าในช่วงฤดแูล้งป ี2562/63 (เพ่ิมเตมิ)
 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที่ 17 มีนาคม 2563

ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏบิัติ รายการ
สถานทีด่ าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเติม
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด วงเงินจดัสรร ผลการเบิกจา่ย ร้อยละ พ้ืนทีช่ลประทาน
 (ไร)่

 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนทีท่ีร่บัประโยชน์
 (ไร)่

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

งบประมาณ  (ล้านบาท)
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏบิัติ รายการ

สถานทีด่ าเนินการ
สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเติม

เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

16 สชป. 3 คป.นครสวรรค์ แกม้ลิงห้วยถั่ว ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 32.4066 25.3861 78.34 99.50 0.12 800 200 อยูร่ะห่วางดําเนินงาน/ เนือ่งจากในช่วงวันที่19-20 กนัยายน 2563 เกดิพายโุซนร้อน
โนอลึ ทําให้เกดิปัญหาอปุสรรคในการดําเนินงานทําให้การปฏบิัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนด

17 สคก. ศูนยฯ์ 7 โครงการปรับปรุงแหล่งเกบ็กกัน้ําและขุดลอกคลอง
ชักน้าในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

ตะเครียะ ระโนด สงขลา 104.7014 104.1725 99.49 100.00 5.77 - ดําเนินการแล้วเสร็จ

18 สชป. 3 กส. 3 แกม้ลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ หนองปล้อง วังทรายพูน พิจติร 39.9443 39.0596 97.79 97.00 0.28 1,200 179 อยูร่ะหว่างดําเนินการ/ช่วงเดือนกนัยายนมีพายเุข้าติดต่อกนั เกดิอปุสรรคในขั้นตอน
สุดท้ายของการเกบ็งาน

19 สชป. 3 คป.นครสวรรค์ แกม้ลิงบ้านตะกรุดภบิาลพร้อมอาคารประกอบ วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 45.1883 40.8067 90.30 97.00 0.70 1,800 120 อยูร่ะห่วางดําเนินงาน/ เนือ่งจากในช่วงวันที่19-20 กนัยายน 2563 เกดิพายโุซนร้อน
โนอลึ ทําให้เกดิปัญหาอปุสรรคในการดําเนินงานทําให้การปฏบิัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนด

20 สชป. 3 คป.นครสวรรค์ ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 44.5085 44.1304 99.15 98.00 0.96 10,000 80 อยูร่ะห่วางดําเนินงาน/ เนือ่งจากในช่วงวันที่19-20 กนัยายน 2563 เกดิพายโุซนร้อน
โนอลึ ทําให้เกดิปัญหาอปุสรรคในการดําเนินงานทําให้การปฏบิัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนด

21 สชป. 1 กส. 1 ฝายห้วยหยวกพร้อมระบบส่งน้ํา แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 28.8214 24.3730 84.57 100.00 100 0.10 70 ดําเนินการแล้วเสร็จ
22 สชป. 1 กส. 1 ฝายบ้านไร่พร้อมระบบส่งน้ํา แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 33.3203 30.5451 91.67 100.00 1,000 0.10 120 ดําเนินการแล้วเสร็จ
23 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยตอง คร่ึง เชียงของ เชียงราย 0.3897 0.3840 98.53 100.00 0.01 1,300 235 ดําเนินการแล้วเสร็จ
24 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําทราย แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 2.2325 2.1699 97.20 100.00 0.06 3,000 120 ดําเนินการแล้วเสร็จ
25 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยซ้อ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.4904 0.4815 98.19 100.00 0.01 7,000 860 ดําเนินการแล้วเสร็จ
26 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยแดด โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.4747 0.4735 99.75 100.00 0.01 2,400 426 ดําเนินการแล้วเสร็จ
27 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยเคียน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 0.4653 0.4637 99.65 100.00 0.01 1,900 185 ดําเนินการแล้วเสร็จ
28 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยหลวง โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.4601 0.4589 99.74 100.00 0.01 6,000 500 ดําเนินการแล้วเสร็จ
29 สชป. 2 คบ.แม่ลาว ขุดลอกอา่งกิว่ช้างคับ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 0.9474 0.9474 100.00 100.00 0.10 100 145 ดําเนินการแล้วเสร็จ
30 สชป. 2 คบ.แม่ลาว ขุดลอกอา่งห้วยมะต๋ืน ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 1.8945 1.8944 99.99 100.00 0.30 300 550 ดําเนินการแล้วเสร็จ
31 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ํา RMC กม.14+000 - RMC

 กม.20+627 ฝายโป่งนก
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.5000 0.4992 99.83 100.00 12,591 1626 ดําเนินการแล้วเสร็จ

32 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ํา กม.0+000 - กม.2+750 
 ฝ่ังซ้ายฝายชัยสมบัติ

เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 0.4939 0.4928 99.78 100.00 3,100 310 ดําเนินการแล้วเสร็จ

33 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ํา กม.0+000 - กม.2+800 
อา่งเกบ็น้ําแม่มอญ

โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.5442 0.5425 99.68 100.00 1,400 140 ดําเนินการแล้วเสร็จ

34 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ํา กม.0+000 - กม.2+700 
 อา่งเกบ็น้ําห้วยหลวง

โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.5154 0.5141 99.74 100.00 2,400 240 ดําเนินการแล้วเสร็จ

35 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝายถ้ําวอก กม .
7+500 - กม.11+000

ป่าออ้ดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.5700 0.5689 99.81 100.00 2,000 200 ดําเนินการแล้วเสร็จ

36 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําคํา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 1.9226 1.9201 99.87 100.00 0.39 1,500 136 ดําเนินการแล้วเสร็จ
37 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยผาลาด ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.1172 0.1172 99.96 100.00 0.02 80 15 ดําเนินการแล้วเสร็จ
38 สชป. 2 คป.น่าน ปรับปรุงอา่งเกบ็น้ําห้วยโกน๋ 1 ห้วยโกน๋ เฉลิมพระเกยีรติ น่าน 3.8070 3.6872 96.85 100.00 0.29 10 640 ดําเนินการแล้วเสร็จ
39 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําบ้านต๋อม บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.4419 0.4390 99.34 100.00 5.22 2,000 175 ดําเนินการแล้วเสร็จ
40 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําร่องสัก บ้านปิน ดอกคําใต้ พะเยา 0.4417 0.4381 99.18 100.00 0.02 1,500 110 ดําเนินการแล้วเสร็จ
41 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยเคียน จนุ จนุ พะเยา 0.4057 0.4012 98.89 100.00 0.21 1,400 215 ดําเนินการแล้วเสร็จ
42 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยตุ่น บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.4062 0.4035 99.34 100.00 0.59 1,500 120 ดําเนินการแล้วเสร็จ
43 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยบง ห้วยแกว้ ภกูามยาว พะเยา 2.6806 2.5329 94.49 100.00 0.09 1,000 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ
44 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยม่วง-ห้วยแฮ่ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.4371 0.4343 99.35 100.00 0.28 800 65 ดําเนินการแล้วเสร็จ
45 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยใหม่ (ห้วยฮุง) หนองหล่ม ดอกคําใต้ พะเยา 0.4056 0.4022 99.17 100.00 0.02 600 70 ดําเนินการแล้วเสร็จ
46 สชป. 2 คบ.กิว่ลม-กิว่คอหมา ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ําสายใหญ่กิว่ลม-กิว่คอหมา 

และคลองส่งน้ําสายซอย
บ้านแลง เมืองลําปาง ลําปาง 5.1280 5.1274 99.99 100.00 0.03 24,847 13496 ดําเนินการแล้วเสร็จ

47 สชป. 2 คบ.แม่วัง ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ําในลําห้วยแม่ปุง น้ําโจ้ แม่ทะ ลําปาง 0.5000 0.4999 99.98 100.00 0.01 2,500 350 ดําเนินการแล้วเสร็จ
48 สชป. 3 คป.พิจติร ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายยางพิจติร บางคลาน โพทะเล พิจติร 1.9019 1.7782 93.50 100.00 0.08 1,000 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด วงเงินจดัสรร ผลการเบิกจา่ย ร้อยละ พ้ืนทีช่ลประทาน
 (ไร)่

 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนทีท่ีร่บัประโยชน์
 (ไร)่

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

งบประมาณ  (ล้านบาท)
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏบิัติ รายการ

สถานทีด่ าเนินการ
สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเติม

เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

49 สชป. 3 คป.พิจติร ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายสามง่าม รังนก สามง่าม พิจติร 1.9019 1.7777 93.47 100.00 0.08 1,000 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
50 สชป. 3 คป.พิจติร ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายพญาวัง ท้ายน้ํา โพทะเล พิจติร 1.9019 1.7824 93.71 100.00 0.08 1,000 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
51 สชป. 3 คป.พิจติร แกม้ลิงคลองลํามณีพร้อมอาคารประกอบ วังทับไทร สากเหล็ก พิจติร 14.1203 13.3441 94.50 100.00 0 3,000 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
52 สชป. 3 คบ.เขื่อนแควน้อย

บํารุงแดน
ขุดลอกและปรับปรุงคลอง D1L-LD7 คลอง LD8 วังพิกลุ วังทอง พิษณุโลก 15.0000 12.8108 85.41 100.00 0.16 1,000 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ

53 สชป. 3 คบ.เขื่อนแควน้อย
บํารุงแดน

ขุดลอกและปรับปรุงคลองวงพาด-หนองตาแหวน วังทอง วังทอง พิษณุโลก 4.1924 3.8669 92.24 100.00 0.51 1,000 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ

54 สชป. 3 คป.พิษณุโลก แกม้ลิงบึงหล่ม ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก 4.7282 4.6680 98.73 100.00 0.09 500 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
55 สชป. 3 คป.พิษณุโลก แกม้ลิงบ้านเกาะจนัทร์ บึงกอก บางระกํา พิษณุโลก 10.0000 6.1544 61.54 100.00 0.05 500 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
56 สชป. 3 คบ.รักษายมน่าน แกม้ลิงหนองสรวง ท่านางงาม บางระกํา พิษณุโลก 23.6269 22.8401 96.67 100.00 0.45 2,000 55 ดําเนินการแล้วเสร็จ
57 สชป. 3 คบ.รักษายมน่าน แกม้ลิงหนองกราว ท่านางงาม บางระกํา พิษณุโลก 18.9484 18.6276 98.31 100.00 0.35 1,300 37 ดําเนินการแล้วเสร็จ
58 สชป. 3 คบ.รักษายมน่าน แกม้ลิงหนองหลวง หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 2.4522 2.2861 93.23 100.00 0.06 1,000 25 ดําเนินการแล้วเสร็จ
59 สชป. 3 กส. 3 แกม้ลิงบึงแม่ระหัน บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 28.5897 27.6429 96.69 100.00 0.50 1,500 285 ดําเนินการแล้วเสร็จ
60 สชป. 3 คป.อตุรดิตถ์ แกม้ลิงบึงช่อ จดุที่ 2 ไร่ออ้ย พิชัย อตุรดิตถ์ 8.9960 8.7841 97.64 100.00 0 310 30 ดําเนินการแล้วเสร็จ
61 สชป. 5 คป.เลย แกม้ลิงทุ่งเทิงพร้อมอาคารประกอบ โป่ง ด่านซ้าย เลย 2.5649 2.5647 99.99 100.00 0.03 200 127 ดําเนินการแล้วเสร็จ
62 สชป. 5 คป.เลย แกม้ลิงนาลานข้าวพร้อมอาคารประกอบ โพนสูง ด่านซ้าย เลย 2.5370 2.5225 99.43 100.00 0.04 400 92 ดําเนินการแล้วเสร็จ
63 สชป. 5 คป.เลย แกม้ลิงห้วยซําบอนพร้อมอาคารประกอบ ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 2.1154 2.1153 99.99 100.00 0.03 200 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
64 สชป. 5 คป.เลย แกม้ลิงหนองสระบัวพร้อมอาคารประกอบ ผาบิ้ง วังสะพุง เลย 2.4878 2.4836 99.83 100.00 0.04 400 450 ดําเนินการแล้วเสร็จ
65 สชป. 5 คป.เลย แกม้ลิงบ้านวังแท่นพร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง เลย 2.4596 2.4478 99.52 100.00 0.03 400 117 ดําเนินการแล้วเสร็จ
66 สชป. 5 คป.เลย แกม้ลิงบ้านวังใหม่พร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง เลย 2.4881 2.4814 99.73 100.00 0.03 400 108 ดําเนินการแล้วเสร็จ
67 สชป. 5 คป.เลย แกม้ลิงกดุช้างน้อยพร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง เลย 2.1436 2.1209 98.94 100.00 0.04 500 300 ดําเนินการแล้วเสร็จ
68 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยหินกอง (พรด) โพธิไพศาล กสุุมาลย์ สกลนคร 0.4446 0.4444 99.95 100.00 0.01 120 155 ดําเนินการแล้วเสร็จ
69 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอา่งเกบ็น้ํากดุน้ําใส (พรด) โพธิไพศาล กสุุมาลย์ สกลนคร 0.4446 0.4444 99.96 100.00 0.01 180 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ
70 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยน้อย (พรด) เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.4516 0.4515 99.97 100.00 0.01 120 189 ดําเนินการแล้วเสร็จ
71 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําถ้ําเต่า (พรด) จนัทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 0.3528 0.3527 99.98 100.00 0.01 200 23 ดําเนินการแล้วเสร็จ
72 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคําหอม (พรด) ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.3909 0.3907 99.96 100.00 0.01 60 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
73 สชป. 5 คบ.น้ําอนู ขุดลอกหนองหารน้อย พร้อมอาคารประกอบ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 5.5975 2.1938 39.19 100.00 0.05 200 60 ดําเนินการแล้วเสร็จ
74 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั

เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยหินตาด ปริมาตร 11,265 
ลบ.ม ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

นาตาล เต่างอย สกลนคร 0.4737 0.4717 99.58 100.00 0.01 1,000 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ

75 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยนาอา่ง ปริมาตร 11,240 ลบ.ม
 ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

นาตาล เต่างอย สกลนคร 0.4713 0.4694 99.60 100.00 0.01 3,000 200 ดําเนินการแล้วเสร็จ

76 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยด่านบ่วง ปริมาตร 11,270 
ลบ.ม ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4730 0.4697 99.30 100.00 0.01 4,000 250 ดําเนินการแล้วเสร็จ

77 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยปุ๊ ปริมาตร 11,260 ลบ.ม 
ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4728 0.4695 99.30 100.00 0.01 700 80 ดําเนินการแล้วเสร็จ

78 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยเรือ ปริมาตร 11,400 ลบ.ม 
ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4769 0.4746 99.51 100.00 0.01 4,000 250 ดําเนินการแล้วเสร็จ

79 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยเคล้ิม ปริมาตร 11,260 ลบ.ม 
ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4720 0.4700 99.57 100.00 0.01 3,000 200 ดําเนินการแล้วเสร็จ

80 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยอา่ง ปริมาตร 11,450 ลบ.ม 
ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4797 0.4776 99.55 100.00 0.01 2,000 180 ดําเนินการแล้วเสร็จ

81 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําภไูม้รวก ปริมาตร 11,260 ลบ.ม 
ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4738 0.4719 99.60 100.00 0.01 600 60 ดําเนินการแล้วเสร็จ
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82 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําตาดไฮใหญ่ ปริมาตร 11,420 ลบ.ม
 ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4785 0.4750 99.27 100.00 0.01 1,000 120 ดําเนินการแล้วเสร็จ

83 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําบ้านลาดกระเฌอ ปริมาตร 11,420
 ลบ.ม ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4785 0.4758 99.44 100.00 0.01 1,800 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ

84 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยเวียนไพร ปริมาตร 11,260 
ลบ.ม ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4728 0.4695 99.29 100.00 0.01 600 60 ดําเนินการแล้วเสร็จ

85 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยทรายตอนบน 4  ปริมาตร 
11,260 ลบ.ม ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนั
เนือ่งมาจากพระราชดําริ

พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4738 0.4719 99.61 100.00 0.01 830 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ

86 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยทรายตอนบน 3  ปริมาตร 
11,260 ลบ.ม ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนั
เนือ่งมาจากพระราชดําริ

พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4728 0.4703 99.47 100.00 0.01 3,800 230 ดําเนินการแล้วเสร็จ

87 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยทรายตอนบน 2  ปริมาตร 
11,450 ลบ.ม ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนั
เนือ่งมาจากพระราชดําริ

พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4797 0.4775 99.55 100.00 0.01 3,800 240 ดําเนินการแล้วเสร็จ

88 สชป. 5 ศูนยฯ์ภพูานอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยทรายตอนบน 1  ปริมาตร 
11,260 ลบ.ม ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภพูานอนั
เนือ่งมาจากพระราชดําริ

พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4728 0.4695 99.30 100.00 0.01 4,000 280 ดําเนินการแล้วเสร็จ

89 สชป. 5 คป.หนองบัวลําภู แกม้ลิงหนองทามพร้อมอาคารประกอบ หัวนา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 9.3424 8.4761 90.73 100.00 0.14 200 220 ดําเนินการแล้วเสร็จ
90 สชป. 5 คป.หนองบัวลําภู แกม้ลิงบุ่งแสนตอพร้อมอาคารประกอบ หัวนา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 9.5595 9.0994 95.19 100.00 0.14 200 220 ดําเนินการแล้วเสร็จ
91 สชป. 5 คป.หนองบัวลําภู แกม้ลิงหนองอกีุน้พร้อมอาคารประกอบ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 9.5523 9.3162 97.53 100.00 0.14 200 220 ดําเนินการแล้วเสร็จ
92 สชป. 5 คป.หนองบัวลําภู แกม้ลิงหนองสิมพร้อมอาคารประกอบ บ้านขาม เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 7.6566 7.1823 93.81 100.00 0.13 200 220 ดําเนินการแล้วเสร็จ
93 สชป. 5 คป.หนองบัวลําภู แกม้ลิงหนองโจดพร้อมอาคารประกอบ กดุดู่ โนนสัง หนองบัวลําภู 8.5945 8.2982 96.55 100.00 0.14 200 220 ดําเนินการแล้วเสร็จ
94 สชป. 5 คบ.ห้วยหลวง เพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กกัอา่งเกบ็น้ําห้วยหลวง 

(บ้านหนองบัวบาน)
หนองบัวบาน หนองวัวซอ อดุรธานี 5.0674 3.3491 66.09 100.00 0.12 750 550 ดําเนินการแล้วเสร็จ

95 สชป. 5 คป.อดุรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กกัน้ําฝายโคกน้อย น้ําโสม น้ําโสม อดุรธานี 0.4776 0.0000 0.00 100.00 0.01 105 95 ดําเนินการแล้วเสร็จ
96 สชป. 5 คป.อดุรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กกัน้ําอา่งเกบ็น้ําโสกรัง โนนสะอาด โนนสะอาด อดุรธานี 0.4776 0.4658 97.52 100.00 0.01 98 78 ดําเนินการแล้วเสร็จ
97 สชป. 5 คป.อดุรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กกัน้ําอา่งเกบ็น้ําหนองปะโค ปะโค กมุภวาปี อดุรธานี 0.4776 0.4646 97.28 100.00 0.01 100 96 ดําเนินการแล้วเสร็จ
98 สชป. 5 คป.อดุรธานี ขุดลอกด้านท้ายอาคารบังคับน้ําวังคางฮูง วังทอง บ้านดุง อดุรธานี 0.4662 0.0000 0.00 100.00 0.01 120 65 ดําเนินการแล้วเสร็จ
99 สชป. 5 คป.อดุรธานี ขุดลอกคลองระบายน้ําหนองสําโรง หมูม่น เมืองอดุรธานี อดุรธานี 0.4662 0.4482 96.15 100.00 0.01 100 70 ดําเนินการแล้วเสร็จ
100 สชป. 5 คป.อดุรธานี ขุดลอกคลองระบายน้ําลําห้วยหลวง นาทราย พิบูลยรั์กษ์ อดุรธานี 0.4662 0.4489 96.29 100.00 0.01 103 75 ดําเนินการแล้วเสร็จ
101 สชป. 5 คป.อดุรธานี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําหนองสําโรง หมูม่น เมืองอดุรธานี อดุรธานี 0.4776 0.4646 97.28 100.00 0.01 100 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
102 สชป. 6 คป.กาฬสินธุ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยฝา นิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 3.4599 3.3672 97.32 100.00 0.08 80 981 ดําเนินการแล้วเสร็จ
103 สชป. 6 กส. 6 ฝายทดน้ําลําห้วยโปร่งดู่ บัวขาว กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ 28.9110 28.7768 99.54 100.00 0.05 300 230 ดําเนินการแล้วเสร็จ
104 สชป. 6 คป.กาฬสินธุ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยมะโน นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 8.2005 8.0558 98.24 100.00 0.20 200 4531 ดําเนินการแล้วเสร็จ
105 สชป. 6 คป.กาฬสินธุ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําสายนาเวียง คุ้มเกา่ เขาวง กาฬสินธุ์ 8.2005 7.5747 92.37 100.00 0.20 200 2000 ดําเนินการแล้วเสร็จ
106 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ แกม้ลิงแกง่ละว้าพร้อมอาคารประกอบ โคกสําราญ บ้านแฮด ขอนแกน่ 8.4778 8.1040 95.59 100.00 0.20 200 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
107 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ แกม้ลิงกดุพาน  พร้อมอาคารประกอบ ดอนช้าง เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ 9.5087 5.5121 57.97 100.00 0.70 200 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ
108 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ แกม้ลิงหนองลาดควาย บ้านดง อบุลรัตน์ ขอนแกน่ 4.3696 2.1826 49.95 100.00 0.10 100 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
109 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ํากดุจบั-กดุหมากเห็บ โครงการ

ชลประทานขอนแกน่
โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแกน่ 4.7017 2.3155 49.25 100.00 0.10 100 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ

110 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําหนองยาว-หนองกอย โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแกน่ 4.7017 2.4414 51.93 100.00 0.10 100 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
111 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําละเลิงเค็ง โครงการชลประทาน

ขอนแกน่
ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแกน่ 4.7789 2.2686 47.47 100.00 0.10 100 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ

112 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยเตย ท่าพระ เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ 4.8058 4.5125 93.90 100.00 0.10 100 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
113 สชป. 6 กส. 6 ฝายน้ําล้นบ้านทรัพยเ์จริญ วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภมูิ 26.1802 26.0729 99.59 100.00 0.05 400 250 ดําเนินการแล้วเสร็จ
114 สชป. 6 กส. 6 ฝายบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภมูิ 33.3154 33.1693 99.56 100.00 0.05 420 294 ดําเนินการแล้วเสร็จ
115 สชป. 6 กส. 6 ฝายลําห้วยไผ่ หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภมูิ 42.7069 42.5097 99.54 100.00 0.05 300 210 ดําเนินการแล้วเสร็จ
116 สชป. 6 กส. 6 ฝายห้วยวังแคน ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 33.2892 33.1544 99.60 100.00 0.06 500 400 ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด วงเงินจดัสรร ผลการเบิกจา่ย ร้อยละ พ้ืนทีช่ลประทาน
 (ไร)่

 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนทีท่ีร่บัประโยชน์
 (ไร)่

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

งบประมาณ  (ล้านบาท)
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏบิัติ รายการ

สถานทีด่ าเนินการ
สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเติม

เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

117 สชป. 6 กส. 6 ฝายทดน้ําลําห้วยทราย เสือเฒ่า เชียงยนื มหาสารคาม 33.5804 33.4653 99.66 100.00 0.05 400 280 ดําเนินการแล้วเสร็จ
118 สชป. 6 กส. 6 แกม้ลิงบ้านดอนหวาย (บึงแซงน้ําจั้น) โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอด็ 38.7209 38.6105 99.72 100.00 1.00 500 250 ดําเนินการแล้วเสร็จ
119 สชป. 6 กส. 6 แกม้ลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ภเูงิน เสลภมูิ ร้อยเอด็ 24.5385 24.4384 99.59 100.00 0.25 500 200 ดําเนินการแล้วเสร็จ
120 สชป. 6 คบ.พัฒนาลุ่มน้ํา

เสียวใหญ่
แกม้ลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ กําแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอด็ 11.7500 11.3365 96.48 100.00 0.40 685 200 ดําเนินการแล้วเสร็จ

121 สชป. 6 คบ.พัฒนาลุ่มน้ํา
เสียวใหญ่

เพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กกัลําน้ําเสียวใหญ่
บ้านเมืองบัว

เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอด็ 12.2035 12.1702 99.73 100.00 0.32 300 250 ดําเนินการแล้วเสร็จ

122 สชป. 7 กส. 7 ฝายน้ําล้นห้วยหมากม่าน หนองโพธิ์ วังยาง นครพนม 9.6146 9.3338 97.08 100.00 0.04 150 84 ดําเนินการแล้วเสร็จ
123 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยเหมือด นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 14.7081 14.2010 96.55 100.00 0.06 400 500 ดําเนินการแล้วเสร็จ
124 สชป. 7 กส. 7 ฝายน้ําล้นห้วยตาเขียว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 13.0053 12.4445 95.69 100.00 0.04 200 182 ดําเนินการแล้วเสร็จ
125 สชป. 7 คป.มุกดาหาร ฝายห้วยโกพร้อมขุดลอก กดุแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 18.9604 17.0586 89.97 100.00 0.05 220 93 ดําเนินการแล้วเสร็จ
126 สชป. 7 คป.มุกดาหาร ฝายห้วยป่ง (ชะเองิ) พร้อมขุดลอก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 19.2769 18.9280 98.19 100.00 0.05 195 86 ดําเนินการแล้วเสร็จ
127 สชป. 7 คป.มุกดาหาร ขุดลอกลําห้วยคันแทใหญ่ คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร 1.0769 0.5653 52.49 100.00 0.03 195 98 ดําเนินการแล้วเสร็จ
128 สชป. 7 คป.ยโสธร แกม้ลิงคําสร้างช้าง พร้อมอาคารประกอบ น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร 14.5432 9.3862 64.54 100.00 0.30 500 180 ดําเนินการแล้วเสร็จ
129 สชป. 7 คป.ยโสธร แกม้ลิงลํากว้าง ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 9.1830 8.9662 97.64 100.00 0.20 70 272 ดําเนินการแล้วเสร็จ
130 สชป. 7 คป.ยโสธร แกม้ลิงห้วยทวน น้ําคําใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 9.3503 9.2722 99.16 100.00 0.24 50 390 ดําเนินการแล้วเสร็จ
131 สชป. 7 คป.ยโสธร แกม้ลิงกดุเจยี ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 7.9800 7.8924 98.90 100.00 0.15 100 320 ดําเนินการแล้วเสร็จ

132 สชป. 7 คป.ยโสธร แกม้ลิงกดุจอก น้ําคําใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 9.3207 9.0339 96.92 100.00 0.20 100 185 ดําเนินการแล้วเสร็จ
133 สชป. 7 คป.ยโสธร ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยลิงโจน ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 8.3093 7.8734 94.75 100.00 0.24 50 256 ดําเนินการแล้วเสร็จ
134 สชป. 7 คป.ยโสธร ขุดลอกลําเซบาย เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 8.2800 3.2257 38.96 100.00 0.10 40 255 ดําเนินการแล้วเสร็จ
135 สชป. 7 คป.ยโสธร ขุดลอกลําเซบาย เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 9.8440 3.2257 32.77 100.00 0.20 60 158 ดําเนินการแล้วเสร็จ
136 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยยาง นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 21.3081 19.9778 93.76 100.00 0.05 450 135 ดําเนินการแล้วเสร็จ
137 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยดอนหวาย ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 24.5811 22.0376 89.65 100.00 0.10 500 130 ดําเนินการแล้วเสร็จ
138 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยสองคอน ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ 23.5133 20.5794 87.52 100.00 0.05 550 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
139 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยพระเหลา นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 26.0915 24.3245 93.23 100.00 0.20 550 250 ดําเนินการแล้วเสร็จ
140 สชป. 7 คป.อํานาจเจริญ แกม้ลิงหนองลุมพุก พร้อมอาคารประกอบ ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 21.0435 20.6536 98.15 100.00 0.17 650 80 ดําเนินการแล้วเสร็จ
141 สชป. 7 คป.อํานาจเจริญ แกม้ลิงห้วยโปร่งนอง พร้อมอาคารประกอบ กดุปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 13.6982 12.6189 92.12 100.00 0.11 700 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
142 สชป. 7 คป.อํานาจเจริญ แกม้ลิงหนองโดนพร้อมอาคารประกอบ ไร่ขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 27.1848 25.8642 95.14 100.00 0.32 700 85 ดําเนินการแล้วเสร็จ
143 สชป. 7 คป.อํานาจเจริญ แกม้ลิงหนองแข้พร้อมอาคารประกอบ ไร่ขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 20.5677 20.4702 99.53 100.00 0.17 1,450 125 ดําเนินการแล้วเสร็จ
144 สชป. 7 คป.อบุลราชธานี แกม้ลิงหนองร่องแซง พร้อมอาคารประกอบ โพนเมือง เหล่าเสือโกก้ อบุลราชธานี 15.0000 13.7388 91.59 100.00 0.26 1,000 500 ดําเนินการแล้วเสร็จ
145 สชป. 7 คป.อบุลราชธานี แกม้ลิงห้วยตาหวิด พร้อมอาคารประกอบ หนองบก เหล่าเสือโกก้ อบุลราชธานี 14.1483 13.1840 93.18 100.00 0.15 1,000 500 ดําเนินการแล้วเสร็จ
146 สชป. 7 คป.อบุลราชธานี ซ่อมแซมเสริมทํานบดิน อา่งเกบ็น้ําห้วยพลาญเสือ

(ตอนบน)
โดมประดิษฐ์ น้ํายนื อบุลราชธานี 4.9936 4.9933 99.99 100.00 0.16 150 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ

147 สชป. 7 คป.อบุลราชธานี ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กกัน้ํา อา่งเกบ็น้ํา
หนองช้างใหญ่

ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 18.8476 18.7087 99.26 100.00 0.25 500 400 ดําเนินการแล้วเสร็จ

148 สชป. 7 คป.อบุลราชธานี ปรับปรุงเสริมสันอา่งเกบ็น้ําหนองช้างใหญ่ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 5.0000 4.9954 99.91 100.00 2.00 300 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ
149 สชป. 7 คป.อบุลราชธานี อาคารบังคับน้ําห้วยเสียว พร้อมระบบกระจายน้ํา โพนเมือง เหล่าเสือโกก้ อบุลราชธานี 15.0000 14.1401 94.27 100.00 0.10 800 300 ดําเนินการแล้วเสร็จ
150 สชป. 7 คป.อบุลราชธานี อาคารบังคับน้ําห้วยหูเสือ พร้อมระบบกระจายน้ํา โพนเมือง เหล่าเสือโกก้ อบุลราชธานี 13.9881 12.7292 91.00 100.00 0.15 1,000 500 ดําเนินการแล้วเสร็จ
151 สชป. 7 คป.อบุลราชธานี อาคารบังคับน้ําห้วยร่องแก พร้อมระบบกระจายน้ํา หนองเมือง ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 9.3078 8.8673 95.27 100.00 0.11 800 500 ดําเนินการแล้วเสร็จ
152 สชป. 8 คป.นครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพอา่งเกบ็น้ําห้วยซับประดู่ มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา 3.4125 0.0273 0.80 100.00 0.83 10,419 772 ดําเนินการแล้วเสร็จ
153 สชป. 8 คป.นครราชสีมา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําโกรกกระโดน สีสุก จกัราช นครราชสีมา 1.9136 1.0867 56.79 100.00 0.05 1,500 250 ดําเนินการแล้วเสร็จ
154 สชป. 8 คป.นครราชสีมา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําโกรกกระโดน (อนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ)
สีสุก จกัราช นครราชสีมา 1.9239 0.9350 48.60 100.00 0.05 1,000 228 ดําเนินการแล้วเสร็จ

155 สชป. 8 คป.นครราชสีมา ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยบ้านยาง โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1.4424 0.0212 1.47 100.00 0.03 1,800 325 ดําเนินการแล้วเสร็จ
156 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แกม้ลิงบ้านโคกปราสาทพร้อมอาคารประกอบ ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 8.6538 5.4107 62.52 100.00 0.14 150 120 ดําเนินการแล้วเสร็จ
157 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แกม้ลิงหนองประปา สะแก สตึก บุรีรัมย์ 4.7402 2.6841 56.62 100.00 0.10 100 120 ดําเนินการแล้วเสร็จ
158 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แกม้ลิงหนองกดุขอน นิคม สตึก บุรีรัมย์ 4.7402 2.6353 55.60 100.00 0.10 120 154 ดําเนินการแล้วเสร็จ
159 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แกม้ลิงห้วยชมพู ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ 6.6357 6.5531 98.76 100.00 0.10 115 155 ดําเนินการแล้วเสร็จ
160 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แกม้ลิงหนองไผ่ ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 4.7831 4.6979 98.22 100.00 0.10 140 180 ดําเนินการแล้วเสร็จ
161 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แกม้ลิงหน้าปตร.ลําพังชู บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 4.8173 2.5946 53.86 100.00 0.10 200 210 ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด วงเงินจดัสรร ผลการเบิกจา่ย ร้อยละ พ้ืนทีช่ลประทาน
 (ไร)่

 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 พ้ืนทีท่ีร่บัประโยชน์
 (ไร)่

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

งบประมาณ  (ล้านบาท)
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏบิัติ รายการ

สถานทีด่ าเนินการ
สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเติม

เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

162 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แกม้ลิงหนองเทา ช่อผกา ชํานิ บุรีรัมย์ 5.7422 5.6757 98.84 100.00 0.25 150 110 ดําเนินการแล้วเสร็จ
163 สชป. 9 คป.จนัทบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองศาลทรายแห่งที่ 1 คลองพลู เขาคิชฌกฏู จนัทบุรี 8.5590 8.4747 99.01 100.00 0.15 500 45 ดําเนินการแล้วเสร็จ
164 สชป. 9 คป.จนัทบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองศาลทรายแห่งที่ 2 คลองพลู เขาคิชฌกฏู จนัทบุรี 4.2797 4.2373 99.01 100.00 0.07 300 28 ดําเนินการแล้วเสร็จ
165 สชป. 9 คป.จนัทบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองพระพุทธ หมู ่4 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ําร้อน จนัทบุรี 6.5775 6.5005 98.83 100.00 0.12 450 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ
166 สชป. 9 คป.จนัทบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองพระพุทธ หมู ่5 บ้านดงจกิ ทับไทร โป่งน้ําร้อน จนัทบุรี 4.2965 4.2549 99.03 100.00 0.08 350 30 ดําเนินการแล้วเสร็จ
167 สชป. 9 คป.จนัทบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองศาลทราย หมู ่7 บ้านชําตา

เรือง
คลองพลู เขาคิชฌกฏู จนัทบุรี 2.2684 2.2464 99.03 100.00 0.04 100 10 ดําเนินการแล้วเสร็จ

168 สชป. 9 คบ.คลองสียดั แกม้ลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบและ
ส่วนประกอบอืน่

ท่าตะเกยีบ ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 50.0000 49.0830 98.17 100.00 0.37 2,000 200 ดําเนินการแล้วเสร็จ

169 สชป. 9 คบ.คลองสียดั แกม้ลิงบ้านชมพู ท่าตะเกยีบ ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 3.7880 3.7510 99.02 100.00 0.04 370 95 ดําเนินการแล้วเสร็จ
170 สชป. 9 คบ.คลองสียดั แกม้ลิงบ้านชมพู 2 ท่าตะเกยีบ ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 4.2868 4.2360 98.81 100.00 0.01 300 75 ดําเนินการแล้วเสร็จ
171 สชป. 9 คบ.คลองสียดั ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองสียดั บ้านท่าคาน 2 ท่าตะเกยีบ ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 3.2208 1.9342 60.05 100.00 0.10 3,000 280 ดําเนินการแล้วเสร็จ
172 สชป. 9 คป.ชลบุรี แกม้ลิงหนองไกเ่ต้ีย สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 7.7232 6.8932 89.25 100.00 0.08 250 75 ดําเนินการแล้วเสร็จ
173 สชป. 9 คป.ชลบุรี แกม้ลิงบ้านขอด พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 9.6190 1.8069 18.78 100.00 0.32 120 220 ดําเนินการแล้วเสร็จ
174 สชป. 9 คป.ชลบุรี อาคารบังคับน้ําบ้านเขาซก 1 พร้อมระบบ

แพร่กระจายน้ํา ระยะ 2
เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 18.7419 17.9602 95.83 100.00 0.36 570 46 ดําเนินการแล้วเสร็จ

175 สชป. 9 คป.นครนายก แกม้ลิงคลองยาง พร้อมอาคารประกอบ โคกกรวด ปากพลี นครนายก 9.0000 6.7655 75.17 100.00 0.50 500 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
176 สชป. 9 คบ.เขื่อนขุนด่าน

ปราการชล
อาคารบังคับน้ําบ้านคลองเสือโตน หินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก 25.0028 24.8815 99.51 100.00 0.15 100 54 ดําเนินการแล้วเสร็จ

177 สชป. 9 คบ.เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล

อาคารบังคับน้ําบ้านคลองสีเสียด - บุ่งเข้ จงัหวัด
นครนายก

หินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก 23.8104 23.4716 98.58 100.00 0.10 150 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ

178 สชป. 9 คบ.เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล

ขุดลอกคลองสีเสียด หินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก 4.7303 4.6324 97.93 100.00 0.13 2,147 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ

179 สชป. 9 คบ.เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล

ขุดลอกคลองขุนแกว้ หินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก 4.6941 0.1301 2.77 100.00 0.13 1,925 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

180 สชป. 9 คบ.เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล

ขุดลอกคลองกรวด ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4.7228 4.6164 97.75 100.00 0.13 1,700 45 ดําเนินการแล้วเสร็จ

181 สชป. 9 คบ.เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล

อาคารบังคับน้ําบ้านสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 31.6460 31.4886 99.50 100.00 0.20 400 60 ดําเนินการแล้วเสร็จ

182 สชป. 9 คบ.นครนายก ขุดลอกคลองกัน้น้ําองครักษ์-เกาะกา ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 0.2982 0.2980 99.94 100.00 0.01 480 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ
183 สชป. 9 คป.สระแกว้ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําทับทิมสยาม 05 คลองไกเ่ถื่อน คลองหาด สระแกว้ 5.3935 2.9093 53.94 100.00 0.12 400 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ
184 สชป. 10 กส. 10 แกม้ลิงบ้านนาน้ําโครม นาสนุน่ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 4.7201 4.5416 96.22 100.00 0.03 430 430 ดําเนินการแล้วเสร็จ
185 สชป. 10 คบ.มหาราช แกม้ลิงคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี พร้อมอาคาร

ประกอบ
บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 24.3633 18.5640 76.20 100.00 0.45 10,000 300 ดําเนินการแล้วเสร็จ

186 สชป. 10 กส. 10 แกม้ลิงหนองหางตลาด ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 5.4979 4.3973 79.98 100.00 0.03 300 300 ดําเนินการแล้วเสร็จ
187 สชป. 10 คบ.มหาราช แกม้ลิงห้วยกระทุ่ม ส่ีคลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 9.5940 7.0600 73.59 100.00 0.07 7,000 500 ดําเนินการแล้วเสร็จ
188 สชป. 10 คบ.มหาราช แกม้ลิงหนองห้วยทราย บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 14.6477 12.6145 86.12 100.00 0.16 3,200 400 ดําเนินการแล้วเสร็จ
189 สชป. 10 คป.ลพบุรี แกม้ลิงจฬุาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี ห้วยโป่ง โคกสําโรง ลพบุรี 2.6965 1.6699 61.93 100.00 0.08 180 160 ดําเนินการแล้วเสร็จ
190 สชป. 10 คป.ลพบุรี แกม้ลิงศรีสุข วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี 7.6554 3.4037 44.46 100.00 0.17 500 142 ดําเนินการแล้วเสร็จ
191 สชป. 10 คป.ลพบุรี แกม้ลิงจอมแกว้ โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 2.8687 1.5317 53.39 100.00 0.06 800 769 ดําเนินการแล้วเสร็จ
192 สชป. 10 คป.ลพบุรี แกม้ลิงโคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 2.8692 1.5297 53.32 100.00 0.06 800 1418 ดําเนินการแล้วเสร็จ
193 สชป. 10 คป.ลพบุรี แกม้ลิงลําท่าช้าง หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 5.7367 2.5646 44.71 100.00 0.13 500 1231 ดําเนินการแล้วเสร็จ
194 สชป. 10 คบ.เขื่อนป่าสักชล

สิทธิ์
ขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กกัน้ําอา่งเกบ็น้ํา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 19.4034 16.2227 83.61 100.00 0.44 300 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ

195 สชป. 10 คป.ลพบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําหนองเสาพร้อมอาคารประกอบ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 4.5495 2.8806 63.32 100.00 0.05 500 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
196 สชป. 10 กส. 10 ฝายคลองเขาหัวโล้น ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 18.8336 18.3874 97.63 100.00 0.05 250 109 ดําเนินการแล้วเสร็จ
197 สชป. 12 คป.สิงห์บุรี ขุดลอกหนองกรวด บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 7.1648 5.0690 70.75 100.00 0.08 300 20 ดําเนินการแล้วเสร็จ
198 สชป. 12 คป.สิงห์บุรี ขุดลอกหนองบัวคี พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี 3.4497 1.4377 41.68 100.00 0.04 100 20 ดําเนินการแล้วเสร็จ
199 สชป. 12 คป.สิงห์บุรี ขุดลอกลํามะดัน บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 3.1047 1.2847 41.38 100.00 0.03 150 20 ดําเนินการแล้วเสร็จ
200 สชป. 12 คบ.กระเสียว ขุดลอกอา่งเกบ็น้ํากระเสียว ระยะที่ 1 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 9.2454 4.8617 52.58 100.00 0.26 2,500 3000 ดําเนินการแล้วเสร็จ
201 สชป. 13 กส. 13 แกม้ลิงบ้านเกาะบุก หนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 0.6224 0.6211 99.80 100.00 0.02 50 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ
202 สชป. 13 คป.ราชบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยอะนะ อนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ
ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบุรี 2.8658 2.8567 99.68 100.00 0.12 300 60 ดําเนินการแล้วเสร็จ
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203 สชป. 13 คป.ราชบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําผาชลแดน ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบุรี 0.9552 0.9547 99.95 100.00 0.04 100 20 ดําเนินการแล้วเสร็จ
204 สชป. 13 คป.ราชบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยมะหาดตอนบน อนั

เนือ่งมาจากพระราชดําริ
หนองพันจนัทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.7167 0.7163 99.95 100.00 0.03 75 20 ดําเนินการแล้วเสร็จ

205 สชป. 13 คบ.ดําเนินสะดวก ขุดลอกคลองระบายน้ํา ดี7 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 6.2672 6.2670 100.00 100.00 0.20 500 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ
206 สชป. 13 คบ.ดําเนินสะดวก ขุดลอกคลองเลียบคันกัน้น้ําเค็มสมุทรสงคราม-

สมุทรสาคร กม. 21+694 ถึง กม.38+560
ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 3.1303 3.1303 100.00 100.00 0.10 250 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ

207 สชป. 13 คบ.ดําเนินสะดวก ขุดลอกคลองระบายน้ํา ดี4 ด้านนอก โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 3.9605 0.4268 10.78 100.00 0.01 35 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
208 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา

แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 5.6817 5.3035 93.34 100.00 0.03 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

209 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา
แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 9.2667 8.4703 91.41 100.00 0.07 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

210 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 3 เพื่อจดัหาแหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ 
สปก. No.083 ตําบลหงษ์เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 2.3506 2.3493 99.95 100.00 0.20 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

211 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา
แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 10.6187 10.3269 97.25 100.00 0.08 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

212 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 6 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา
แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 15.7493 12.8578 81.64 100.00 0.18 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

213 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 7 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา
แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 7.6829 7.2952 94.95 100.00 0.09 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

214 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 8 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา
แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 12.4740 11.6875 93.70 100.00 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

215 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา
แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 3.8808 3.5941 92.61 100.00 0.06 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

216 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 10 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา
แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 5.3792 5.3457 99.38 100.00 0.05 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

217 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 11 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา
แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 9.0575 9.0479 99.89 100.00 0.06 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

218 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงแห่งที่ 12 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจดัหา
แหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตําบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 8.5532 7.7422 90.52 100.00 0.05 200 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

219 สชป. 14 คป.ชุมพร แกม้ลิงวัดควนพร้อมอาคารประกอบ วิสัยใต้ สวี ชุมพร 15.0000 12.6627 84.42 100.00 0.05 300 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
220 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยมืคลองซอยสาย 28ซ้าย ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.3222 0.8953 67.71 100.00 0.04 150 100 ดําเนินการแล้วเสร็จ
221 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยมืคลองซอยสาย 59ซ้าย บ่อนอก เมือง

ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 0.9255 0.9224 99.67 100.00 0.03 100 20 ดําเนินการแล้วเสร็จ

222 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําบ้านยา่นซ่ือ หาดขาม กยุบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.1215 1.1210 99.96 100.00 0.03 70 10 ดําเนินการแล้วเสร็จ
223 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยมืคลองซอยสาย   12ซ้าย - 1ซ้าย ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.4791 0.4623 96.49 100.00 0.01 100 25 ดําเนินการแล้วเสร็จ
224 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยมืคลองซอยสาย   46ซ้าย-5ขวา หาดขาม กยุบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.4791 0.4574 95.47 100.00 0.01 250 130 ดําเนินการแล้วเสร็จ
225 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยมืคลองซอยสาย   62ซ้าย บ่อนอก เมือง

ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 0.4791 0.4763 99.41 100.00 0.01 100 42 ดําเนินการแล้วเสร็จ

226 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยไทรงามอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.4800 0.4658 97.05 100.00 5,600 10 ดําเนินการแล้วเสร็จ

227 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน้ําคลองลําชู ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.4479 0.4442 99.16 100.00 0.01 50 10 ดําเนินการแล้วเสร็จ
228 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําบ้านทุ่งมะตูม ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.4470 0.4438 99.29 100.00 0.01 100 20 ดําเนินการแล้วเสร็จ
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229 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําพุระกํา พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.4453 0.4422 99.30 100.00 0.01 60 15 ดําเนินการแล้วเสร็จ
230 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ํามรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.4496 0.4463 99.26 100.00 0.01 60 12 ดําเนินการแล้วเสร็จ
231 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําบ้านตะแบกโพรง อา่งทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.4453 0.4422 99.30 100.00 0.01 60 10 ดําเนินการแล้วเสร็จ
232 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน้ําคลองบางสะพาน พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.4479 0.4447 99.27 100.00 0.01 60 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ
233 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองจะกระ นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.4479 0.4447 99.27 100.00 0.01 60 60 ดําเนินการแล้วเสร็จ
234 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองช่องลม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.4487 0.4455 99.28 100.00 0.01 60 60 ดําเนินการแล้วเสร็จ
235 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําบ้านหินหลัก แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.4496 0.4463 99.26 100.00 0.01 60 60 ดําเนินการแล้วเสร็จ
236 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็กกัน้ําอา่งเกบ็น้ําห้วยวังเต็น

 อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ
หาดขาม กยุบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 22.0000 21.5901 98.14 100.00 0.22 2,000 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

237 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยมืท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ํา 1ขวา-1
ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย-1ขวา อา่งเกบ็น้ําคลองบึงอนั
เนือ่งมาจากพระราชดําริ

อา่วน้อย เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ 0.4344 0.4246 97.74 100.00 0.02 50 5 ดําเนินการแล้วเสร็จ

238 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยมืท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ํา 2ขวา-1
ซ้าย อา่งเกบ็น้ําคลองบึงอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

อา่วน้อย เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ 0.1714 0.1704 99.42 100.00 0.01 60 2 ดําเนินการแล้วเสร็จ

239 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยมืท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ํา 5ซ้าย-1
ขวา อา่งเกบ็น้ําคลองบึงอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

อา่วน้อย เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ 0.4033 0.3945 97.81 100.00 0.02 60 4 ดําเนินการแล้วเสร็จ

240 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกคลองบ่อยมืคลองซอยสาย 39ซ้าย สามกระทาย กยุบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.3222 1.2987 98.22 100.00 0.04 80 25 ดําเนินการแล้วเสร็จ
241 สชป. 14 คบ.แกง่กระจาน ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยผาก กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 0.4703 0.4703 100.00 100.00 0.02 60 10 ดําเนินการแล้วเสร็จ
242 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยมืฝ่ังซ้ายคลองส่งน้ํา 8 ขวา-1 ซ้าย-สาย

ใหญ่ 3
ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี 0.4650 0.4302 92.52 100.00 0.01 3,000 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ

243 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยมืคลอง 2in1 (สายใหญ่ฝ่ังซ้าย) ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 0.4655 0.4302 92.42 100.00 0.01 500 25 ดําเนินการแล้วเสร็จ
244 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยมืคลองส่งน้ําสายใหญ่ 2 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 0.4655 0.4302 92.42 100.00 0.01 500 25 ดําเนินการแล้วเสร็จ
245 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยมืคลองส่งน้ําสายใหญ่ 3 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี 0.4655 0.4302 92.42 100.00 0.01 500 25 ดําเนินการแล้วเสร็จ
246 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยมืคลองส่งน้ํา 2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 0.4189 0.3870 92.38 100.00 0.01 500 25 ดําเนินการแล้วเสร็จ
247 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําวังยาว ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 1.5301 1.5301 100.00 100.00 0.03 1,300 30 ดําเนินการแล้วเสร็จ
248 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําโป่งทะลุ ดอนขุนห้วย ชะอํา เพชรบุรี 2.0072 0.9734 48.49 100.00 0.04 2,600 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
249 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําเขาบันได หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2.0072 2.0072 100.00 100.00 0.04 2,500 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
250 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยป่าแดง ป่าเด็ง แกง่กระจาน เพชรบุรี 1.4338 0.8011 55.88 100.00 0.03 1,000 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ

251 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.9516 0.9516 100.00 100.00 0.02 2,000 20 ดําเนินการแล้วเสร็จ
252 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยหินลาด ห้วยแม่เพรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.9438 0.3642 38.59 100.00 0.02 2,500 25 ดําเนินการแล้วเสร็จ
253 สชป. 14 กส. 14 ฝายคลองน้ําร่ัวพร้อมระบบส่งน้ํา ในวงใต้ ละอุน่ ระนอง 17.8576 16.2921 91.23 100.00 200 150 ดําเนินการแล้วเสร็จ
254 สชป. 15 คบ.นครศรีธรรมราช ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองเสาธง ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.4720 0.4717 99.93 100.00 0.01 66,000 2500 ดําเนินการแล้วเสร็จ
255 สชป. 15 คบ.นครศรีธรรมราช ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองท่าดี กําแพงเซา เมือง

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 0.4920 0.4919 99.99 100.00 0.01 18,200 3900 ดําเนินการแล้วเสร็จ

256 สชป. 15 คป.นครศรีธรรมราช แกม้ลิงห้วยทิดเกล้ียง พร้อมอาคารประกอบ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 7.8350 7.7498 98.91 100.00 0.05 300 190 ดําเนินการแล้วเสร็จ
257 สชป. 15 คป.สุราษฎร์ธานี ฝายห้วยสมอทอง ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 7.5350 7.5278 99.90 100.00 0.04 200 60 ดําเนินการแล้วเสร็จ
258 สชป. 15 คป.สุราษฎร์ธานี แกม้ลิงหานทุ่งคา คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 9.1284 9.0853 99.53 100.00 0.10 1,000 50 ดําเนินการแล้วเสร็จ
259 สชป. 15 คป.สุราษฎร์ธานี แกม้ลิงสํานักสงฆแ์ม่ทะล่างพร้อมอาคารประกอบ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 9.5127 9.1125 95.79 100.00 0.07 400 40 ดําเนินการแล้วเสร็จ
260 สชป. 17 คป.ยะลา ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลองตืองอพร้อมขุดลอก บุดี เมืองยะลา ยะลา 3.1326 3.1316 99.97 100.00 0.05 150 120 ดําเนินการแล้วเสร็จ
261 สคก. ศูนยฯ์ 5 ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองสียดั บ้านห้วยตะปอก คลองตะเกรา ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 7.5190 7.5071 99.84 100.00 0.10 2,500 280 ดําเนินการแล้วเสร็จ
262 สคก. ศูนยฯ์ 5 ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองสียดั บ้านหัวฝาย คลองตะเกรา ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 7.5190 7.5140 99.93 100.00 0.10 1,200 80 ดําเนินการแล้วเสร็จ
263 สคก. ศูนยฯ์ 5 ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําคลองสียดั บ้านหัวฝาย 2 คลองตะเกรา ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 7.5190 7.5141 99.93 100.00 0.10 1,200 70 ดําเนินการแล้วเสร็จ
264 สคก. ศูนยฯ์ 5 โครงการผันน้าอา่งเกบ็คลองหลวง รัชชโลทร ไป

สถานีสูบน้ําพานทองเพื่อเติมน้าอา่งเกบ็น้าบางพระ 
โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี 53.7063 52.8100 98.33 100.00 10.00 - ดําเนินการแล้วเสร็จ

265 สคก. ศูนยฯ์ 7 ขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองดอน-คลองหนองโพรง) เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 11.0806 10.8555 97.97 100.00 0.50 5,000 800 ดําเนินการแล้วเสร็จ
266 สคก. ศูนยฯ์ 7 ขุดลอกคลองอาทิตย์ เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 2.7744 2.7209 98.07 100.00 0.15 2,000 200 ดําเนินการแล้วเสร็จ



10/31

ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รวมทัง้สิน้ 222 โครงการ        396.9415            393.9028            219.3342 55.68 91.62                   38,250                    50.49                    8,509               6,557,412               7,863,069

1. โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ าประแสร ์รวม 1 รายการ        187.1725            186.1678              47.6903 25.62                   40.52                    2,000 50.00                    3,500                         -                           -   
1 สชป.9 คส.ชป.9 (ระยอง) โครงการระบบสูบผันน้ําคลองสะพาน - อา่งเกบ็น้ําประ

แสร์
ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง ตะวนัออก          187.1725              186.1678                47.6903     25.62                40.52                       2,000 50.00                       3,500  อยู่ระหวา่งดําเนินการ

           9.7661                9.2336                7.7554 83.99 74.51                    4,500 0.49                    2,500                         -                           -   
1 สชป. 11 คบ.รังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจา้งเหมา คลองซอยที ่12 สาย

กลาง กม.0+000 - 2+200 ปริมาณดิน 6,600 ลูกบาศก์
เมตร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้

บงึน้ํารักษ์ ธญับรีุ ปทมุธานี กลาง             0.2400                  0.2293                  0.2293 100               100.00 0.01  ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 สชป. 11 คบ.รังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจา้งเหมา คลองซอยที ่13 สาย
กลาง กม.3+400 - 10+800  ปริมาณดิน 29,600 
ลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้

บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี กลาง             1.1000                  1.0287 1.0287 100               100.00 0.03  ดําเนินการแล้วเสร็จ

3 สชป. 11 คบ.รังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจา้งเหมา คลองซอยที ่13 สาย
ล่าง กม.16+500 - 23+200 ปริมาณดิน 26,800 
ลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้

คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร กลาง             1.0000                  0.9441 0.9441 100               100.00 0.03  ดําเนินการแล้วเสร็จ

4 สชป. 11 คบ.ชลหารพจิติร ขุดลอกคลองโดยรถขุดจา้งเหมา คลองลําปลาทวิ กม .
0+500 ถึง 6+500 และ กม.13+080 ถึง 17+500 
ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชลหารพจิติร

ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร กลาง             1.1400                  1.1400                  1.1400 100               100.00                       1,500 0.05                       1,500  ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 สคก. บค.6 คก. ขุดลอกคลองระบายน้ําท ี12 ปริมาณดิน 120,175 
ลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ
 ตําบลบงึกาสาม  อําเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี

บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี กลาง             1.9756                  1.5810                  0.1517 9.59                27.00                       1,500 0.12                         500  อยู่ระหวา่งดําเนินการ

6 สคก. บค.6 คก. ขุดลอกคลองระพพีฒัน์แยกใต้ (คลอง 13)  ปริมาณดิน 
262,200 ลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
รังสิตเหนือ ตําบลบงึกาสาม อําเภอหนองเสือ จงัหวดั
ปทมุธานี

บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี กลาง             4.3105                  4.3105                  4.2617 98.87                45.00                       1,500 0.26                         500  อยู่ระหวา่งดําเนินการ

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

2. แผนงานขุดลอกคลองหนองจอก รวม 6 รายการ

โครงการเพ่ือด าเนินการเตรยีมการรองรบัปรมิาณน้ าในฤดฝูน ป ี2563 ปอ้งกันความเสีย่งการขาดแคลนน้ าดา้นอุปโภคและบรโิภค
มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่8 กรกฎาคม 2563

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

200.0029 198.5014 163.8886 82.56 100.00                   31,750 0.00                    2,509               6,557,412               7,863,069

1 สคก. บค.1 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัรหน้าประตูระบายน้ําฝายปา่
แดด  โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตําบลปา่แดด 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

ปา่แดด เมือง เชียงใหม่ เหนือ             0.2200                  0.2092                  0.2066 98.77               100.00                       3,720                       7,650  ดําเนินการแล้วเสร็จ

2 สคก. บค.1 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัรหน้าประตูระบายน้ําฝายฝาย
ดอยน้อย  โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตําบลดอยหล่อ
 อําเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่

ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ เหนือ             0.3600                  0.3380                  0.3377 99.91               100.00                       3,720                     12,250  ดําเนินการแล้วเสร็จ

3 สคก. บค.1 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัรหน้าประตูระบายน้ําฝายวงั
ปาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตําบลหนองล่อง 
อําเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัลําพนู

หนองล่อง เวยีงหนองล่อง ลําพนู เหนือ             0.4500                  0.4239                  0.4221 99.56               100.00                       3,720                     15,500  ดําเนินการแล้วเสร็จ

4 สคก. บค.1 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัรหน้าประตูระบายน้ําฝายแม่
สอย  โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตําบลแม่สอย 
อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่

แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ เหนือ             0.5200                  0.4883                  0.4859 99.52               100.00                       3,720                     17,750  ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 สคก. บค.1 คก. กําจดัวชัพชื ปริมาณ 2,000 ไร่ อา่งเกบ็น้ําเขื่อนกิว่ลม 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิว่ลม-กิว่คอหมา ตําบล
บา้นแลง อําเภอเมืองลําปาง จงัหวดัลําปาง

บา้นแลง เมือง ลําปาง เหนือ             2.9170                  2.7433                  2.7398 99.87               100.00                       8,640                   100,000  ดําเนินการแล้วเสร็จ

6 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองตาราง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ยมน่าน ตําบลพญาแมน อําเภอพชิัย จงัหวดัอตุรดิตถ์

พญาแมน พชิัย อตุรดิตถ์ เหนือ             0.8270                  0.8270                  0.8257 99.84 100.00                     24,237                     30,968  ดําเนินการแล้วเสร็จ

7 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองทราย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ยมน่าน ตําบลพญาแมน อําเภอพชิัย จงัหวดัอตุรดิตถ์

พญาแมน พชิัย อตุรดิตถ์ เหนือ             1.4600                  1.4600                  1.4587 99.91 100.00                     44,935                     54,771  ดําเนินการแล้วเสร็จ

8 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองปลามัน โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษายมน่าน ตําบลพญาแมนอําเภอพชิัย จงัหวดั
อตุรดิตถ์

พญาแมน พชิัย อตุรดิตถ์ เหนือ             0.4510                  0.4510                  0.4490 99.55 100.00                     11,927                     17,040  ดําเนินการแล้วเสร็จ

9 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลอง สระเกบ็น้ําหนองจอก โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษายมน่าน ตําบลศรีภริมย์ อําเภอพรหม
พริาม จงัหวดัพษิณุโลก

ศรีภริมย์ พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.2890                  0.2890                  0.2884 99.79 100.00                       6,620                     10,920  ดําเนินการแล้วเสร็จ

10 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองบงึซ้าย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ยมน่าน ตําบลบา้นใหม่สุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ 
จงัหวดัสุโขทยั

บา้นใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั เหนือ             0.2210                  0.2210                  0.2198 99.46 100.00                     10,800                     11,040  ดําเนินการแล้วเสร็จ

11 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองหนองกะยาง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษายมน่าน ตําบลวงัวน อําเภอพรหมพริาม 
จงัหวดัพษิณุโลก

วงัวน พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.2070                  0.2070                  0.2010 97.09 100.00                     10,080                     10,640  ดําเนินการแล้วเสร็จ

12 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองจกิเอน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ยมน่าน ตําบลบา้นใหม่สุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ 
จงัหวดัสุโขทยั

บา้นใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั เหนือ             0.1850                  0.1850                  0.1798 97.17 100.00                       9,000                       9,280  ดําเนินการแล้วเสร็จ

13 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสาย DL.1 - 2L  กม.0+000
 - 5+469 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร ตําบล
หอกลอง อําเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก

หอกลอง พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.4380                  0.4380                  0.4367 99.71 100.00                       1,370                           69                     21,657                     21,940  ดําเนินการแล้วเสร็จ

14 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสาย DL.1 - 15L  กม.0+000
 - 7+044  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร ตําบล
ทบัยายเชียง อําเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก

ทบัยายเชียง พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.5610                  0.5610                  0.5601 99.85 100.00                       1,750                           88                     27,894                     28,180  ดําเนินการแล้วเสร็จ

3. แผนงานก าจดัวัชพืช รวม 215 รายการ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

15 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสาย DL.1 - 22L - 3L กม.
0+000 - 6+025  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร
 ตําบลทบัยายเชียง อําเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก

ทบัยายเชียง พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.4800                  0.4800                  0.4744 98.84 100.00                       1,750                           88                     23,859                     24,320  ดําเนินการแล้วเสร็จ

16 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสาย DL.1 - 22L - 7R -  2R 
 กม.0+000 - 3+600 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
นเรศวร ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพริาม จงัหวดั
พษิณุโลก

ดงประคํา พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.2900                  0.2900                  0.2889 99.61 100.00                       1,350                           68                     14,256                     14,760  ดําเนินการแล้วเสร็จ

17 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสาย DL.1 - 22L - 7R - 2R -
 2R  กม.0+000 - 1+253 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานเรศวร ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพริาม 
จงัหวดัพษิณุโลก

ดงประคํา พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.1060                  0.1060                  0.1051 99.18 100.00                         250                           13                       4,962                       5,329  ดําเนินการแล้วเสร็จ

18 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสาย DL.1 - 22L - 9L  กม.
0+000 - 1+270  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร
 ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก

ดงประคํา พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.1070                  0.1070                  0.1066 99.60 100.00                         230                           12                       5,024                       5,384  ดําเนินการแล้วเสร็จ

19 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสาย DL.1 - 22L - 9L - 0.8L
  กม.0+000 - 1+450  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
นเรศวร ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพริาม จงัหวดั
พษิณุโลก

ดงประคํา พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.1320                  0.1320                  0.1292 97.90 100.00                         200                           10                       6,264                       6,440  ดําเนินการแล้วเสร็จ

20 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสาย DL.1 - 26R กม.0+000
 - 3+199  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร ตําบล
วงฆอ้ง อําเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก

วงฆอ้ง พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             0.2590                  0.2590                  0.2586 99.85 100.00                         850                           43                     12,668                     12,996  ดําเนินการแล้วเสร็จ

21 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสาย DL.1 - 22L กม.0+000
 - 9+568  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานเรศวร 
อําเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก

ทบัยายเชียง,ดง
ประคํา,มะต้อง

,วงฆอ้ง

พรหมพริาม พษิณุโลก เหนือ             1.7690                  1.7690                  1.7687 99.98 100.00                       2,450                         123                     54,988                     65,954  ดําเนินการแล้วเสร็จ

22 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลอง DR.1-1.7L กม.0+000 - กม.7+860 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทยั ตําบลวงัไม้ขอน 
อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั

วงัไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทยั เหนือ             1.1950                  1.1950                  1.1884 99.45 100.00                     59,736                     57,672  ดําเนินการแล้วเสร็จ

23 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลอง DR.1-1.7L - 3.1L กม.0+000 - กม.
3+500 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทยั ตําบลวงั
พณิพาทย์ อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั

วงัพณิพาทย์ สวรรคโลก สุโขทยั เหนือ             1.2950                  1.2950                  1.2921 99.78 100.00                     39,200                     48,720  ดําเนินการแล้วเสร็จ

24 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลอง DR.1-12.1L กม.0+000 - กม.1+400
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทยั ตําบลวงัพณิพาทย์
 อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั

วงัพณิพาทย์ สวรรคโลก สุโขทยั เหนือ             0.2210                  0.2210                  0.2202 99.64 100.00                     10,640                     10,880  ดําเนินการแล้วเสร็จ

25 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลอง DR.1-12.-8R กม.1+900 - กม.
6+500 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทยั ตําบลปา่
กมุเกาะ อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั

ปา่กมุเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั เหนือ             2.8070                  2.8070                  2.7974 99.66 100.00                     88,320                   105,360  ดําเนินการแล้วเสร็จ

26 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองคล้า กม .0+000 - กม.3+000 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทยั ตําบลปา่กมุเกาะ 
อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั

ปา่กมุเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั เหนือ             0.6050                  0.6050                  0.6023 99.56 100.00                     30,000                     30,400  ดําเนินการแล้วเสร็จ

27 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองอหีงษ์ กม .0+000 - กม.7+500 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทยั ตําบลปา่กมุเกาะ 
อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั

ปา่กมุเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั เหนือ             1.4980                  1.4980                  1.4898 99.45 100.00                     75,000                     75,040  ดําเนินการแล้วเสร็จ

28 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองแต้ว กม .5+500 - กม.10+000 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทยั ตําบลคลอง
มะพลับ อําเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั

คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั เหนือ             0.9020                  0.9020                  0.8973 99.48 100.00                     67,680                     45,120  ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

29 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองบา้นเกาะ กม .0+000 - กม.0+500 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทอ่ทองแดง ตําบลสามพวง
 อําเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั

สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั เหนือ             0.0790                  0.0790                  0.0789 99.86 100.00                       3,600                       4,040  ดําเนินการแล้วเสร็จ

30 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองหว้ยยั้ง กม .0+000 - กม.4+000 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทอ่ทองแดง  ตําบลหว้ยยั้ง
 อําเภอพรานกระต่าย จงัหวดักําแพงเพชร

หว้ยยั้ง พรานกระต่าย กําแพงเพชร เหนือ             0.4620                  0.4620                  0.4616 99.91 100.00                     22,800                     22,360  ดําเนินการแล้วเสร็จ

31 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองแม่ฝาย-บงึช้าง กม.4+512 - กม.
7+758 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทอ่ทองแดง 
ตําบลจนัทมิา อําเภอลานกระบอื จงัหวดักําแพงเพชร

จนัทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร เหนือ             0.4720                  0.4720                  0.4670 98.94 100.00                     23,328                     23,664  ดําเนินการแล้วเสร็จ

32 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองจนัทมิาบงึช้าง-บงึช้าง กม.1+200 - 
กม.4+850 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทอ่ทองแดง 
ตําบลจนัทมิา อําเภอลานกระบอื จงัหวดักําแพงเพชร

จนัทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร เหนือ             0.4010                  0.4010                  0.4001 99.78 100.00                     19,710                     19,760  ดําเนินการแล้วเสร็จ

33 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลอง 1L-2R-MC กม.0+000 - กม.5+900 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทอ่ทองแดง ตําบลเทพนคร
 อําเภอเมืองกําแพงเพชร จงัหวดักําแพงเพชร

เทพนคร เมือง กําแพงเพชร เหนือ             0.6420                  0.6420                  0.6408 99.81 100.00                     31,860                     26,513  ดําเนินการแล้วเสร็จ

34 สคก. บค.2 คก. กําจดัวชัพชื คลองวงักนั กม .0+000 - กม.5+000 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทอ่ทองแดง ตําบลนิคมทุง่
โพธิ์ทะเล อําเภอเมืองกําแพงเพชร จงัหวดักําแพงเพชร

นิคมทุง่โพธิ์ทะเล เมือง กําแพงเพชร เหนือ             1.5650                  1.5650                  1.5573 99.51 100.00                     48,000                     58,800  ดําเนินการแล้วเสร็จ

35 สคก. บค.3 คก. กําจดัวชัพชื ฝายหว้ยทอน  ปริมาณ 17,140 ตัน  
โครงการชลประทานหนองคาย  ตําบลโพธิ์ตาก  อําเภอ
โพธิ์ตาก  จงัหวดัหนองคาย

โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.5000                  0.5000                  0.4979 99.58 100.00                     17,140                     19,250  ดําเนินการแล้วเสร็จ

36 สคก. บค.3 คก. กําจดัวชัพชืคลองหว้ยหลัว ปริมาณ 13,720 ต้น  
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีบน  ตําบลบุง่คล้า  
อําเภอเมืองชัยภมูิ  จงัหวดัชัยภมูิ

บุง่คล้า เมืองชัยภมูิ ชัยภมูิ ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.4000                  0.4000                  0.3994 99.84 100.00                     13,720                     15,750  ดําเนินการแล้วเสร็จ

37 สคก. บค.3 คก. กําจดัวชัพชือา่งเกบ็น้ําลําช่อระกา  โครงการชลประทาน
ชัยภมูิ  ปริมาณ 13,720 ตัน  ตําบลนาฝาย  อําเภอเมือง
  จงัหวดัชัยภมูิ

นาฝาย เมือง ชัยภมูิ ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.4000                  0.4000                  0.3989 99.73 100.00                     13,720                     15,750  ดําเนินการแล้วเสร็จ

38 สคก. บค.3 คก. กําจดัวชัพชืและส่ิงกดีขวางทางน้ําอา่งเกบ็ในหว้ยสีทน 
ปริมาณ 20,640  ตัน  ตําบลโพนทอง  อําเภอกาฬสินธุ์ 
 จงัหวดักาฬสินธุ์

โพนทอง กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.6000                  0.6000                  0.5994 99.91 100.00                     20,640                     23,200  ดําเนินการแล้วเสร็จ

39 สคก. บค.3 คก. กําจดัวชัพชืและส่ิงกดีขวางทางน้ําในลําน้ําชีหน้าเขื่อน
ระบายน้ําร้อยเอด็ ปริมาณ 11,360  ตัน  ตําบลพระธาตุ
  อําเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอด็

พระธาตุ เชียงขวญั ร้อยเอด็ ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.3300                  0.3300                  0.3289 99.65 100.00                     11,360                     12,750  ดําเนินการแล้วเสร็จ

40 สคก. บค.3 คก. กําจดัส่ิงกดีขวางทางน้ําในลําน้ําชีเขื่อนระบายน้ําชนบท 
ปริมาณ 4,160 ตัน  ตําบลโนนพระยอม อําเภอชนบท 
จงัหวดัขอนแกน่

โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน่ ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.1200                  0.1200                  0.1200 99.97 100.00                       4,160                       4,800  ดําเนินการแล้วเสร็จ

41 สคก. บค.3 คก. กําจดัส่ิงกดีขวางทางน้ําในลําน้ําชีเขื่อนระบายน้ํา
มหาสารคาม   ปริมาณ 4,160 ตัน  ตําบลหนองบวั  
อําเภอโกสุมพสัิย  จงัหวดัมหาสารคาม

หนองบวั โกสุมพสัิย มหาสารคาม ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.1200                  0.1200                  0.1200 99.97 100.00                       4,160                       4,800  ดําเนินการแล้วเสร็จ

42 สคก. บค.3 คก. กําจดัส่ิงกดีขวางทางน้ําในลําน้ําชีเขื่อนระบายน้ําเขื่อน
วงัยาง  ปริมาณ 4,480 ตัน  ตําบลลําชี  อําเภอฆอ้งชัย  
จงัหวดักาฬสินธุ์

ลําชี ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์ ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.1300                  0.1300                  0.1298 99.84 100.00                       4,480                       5,100  ดําเนินการแล้วเสร็จ

43 สคก. บค.4คก.(คป.อบ.) กําจดัวชัพชืหน้าประตูระบายน้ําเขื่อนธาตุน้อย โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง  ตําบลสหธาตุ
 อําเภอเขื่องใน จงัหวดัอบุลราชธานี

สหธาตุ  เขื่องใน อบุลราชธานี #N/A             1.5000                  1.5000                  1.4970 99.80 100.00                     51,422                     42,013  ดําเนินการแล้วเสร็จ

44 สคก. บค.4คก.(คป.ยส.) กําจดัวชัพชืหน้าประตูระบายน้ําเขื่อนยโสธร-พนมไพร 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง  
ตําบลเขื่องคํา อําเภอเมืองยโสธร  จงัหวดัยโสธร

เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            1.0000                  1.0000                  0.9999 99.99 100.00                     34,281                     38,955  ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

45 สคก. บค.4คก.(คป.ศก.) กําจดัวชัพชืหน้าประตูระบายน้ําเขื่อนหวันา โครงการส่ง
น้ําและบํารุงรักษาหวันา ตําบลหนองแกว้ อําเภอกนัทรา
รมย์ จงัหวดัศรีสะเกษ

หนองแกว้ กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            1.2000                  1.2000                  1.1895 99.13 100.00                     41,138                     36,735  ดําเนินการแล้วเสร็จ

46 สคก. บค.4คก.(คป.ศก.) กําจดัวชัพชืหน้าประตูระบายน้ําเขื่อนราษีไศล โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษามูลล่าง  ตําบลหนองแค อําเภอราษี
ไศล จงัหวดัศรีสะเกษ

หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.6900                  0.6900                  0.6892 99.88 100.00                     23,654                     26,877  ดําเนินการแล้วเสร็จ

47 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) กําจดัวชัพชืลําจกัราช โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุง่
สัมฤทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอพมิาย  จงัหวดันครราชสีมา

ในเมือง พมิาย นครราชสีมา ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.8704                  0.8704                  0.8597 98.77               100.00                     29,840                     14,832  ดําเนินการแล้วเสร็จ

48 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) กําจดัวชัพชืลําสะแทด หน้าปตร.ธรรมจกัรพฒันา 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุง่สัมฤทธิ์ ตําบลโคกกลาง
 อําเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา

โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.2823                  0.2823                  0.2731 96.75 100.00                       9,678                     10,998  ดําเนินการแล้วเสร็จ

49 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) กําจดัวชัพชืลําสะแทด หน้าปตร.คอนเมือง โครงการส่ง
น้ําและบํารุงรักษาทุง่สัมฤทธิ์  ตําบลเทพาลัย  อําเภอคง 
 จงัหวดันครราชสีมา

เทพาลัย คง นครราชสีมา ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.4340                  0.4340                  0.4271 98.41 100.00                     14,880                         900  ดําเนินการแล้วเสร็จ

50 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) กําจดัวชัพชืลําสะแทด หน้าปตร.ลําสะแทด โครงการส่ง
น้ําและบํารุงรักษาทุง่สัมฤทธิ์  ตําบลโนนแดง  อําเภอ
โนนแดง  จงัหวดันครราชสีมา

โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            0.6114                  0.6114                  0.6028 98.59 100.00                     20,960                     23,820  ดําเนินการแล้วเสร็จ

51 สคก. บค.4คก.(คป.สร.) กําจดัวชัพชือา่งเกบ็น้ําหว้ยเสนง  โครงการชลประทาน
สุรินทร์  ตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จงัหวดั
สุรินทร์

เฉนียง เมือง สุรินทร์ ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            4.2040                  4.2040                  4.1905 99.68 83.00                   144,120                     75,572  อยู่ระหวา่งดําเนินการ

52 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) กําจดัวชัพชือา่งเกบ็น้ําหว้ยน้ําเค็ม โครงการชลประทาน
นครราชสีมา ตําบลแจง้ใหญ่ อําเภอบวัใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา

แจง้ใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            4.0630                  4.0630                  4.0549 99.80 90.00                   139,300                     75,940  อยู่ระหวา่งดําเนินการ

53 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) กําจดัวชัพชือา่งเกบ็น้ําโกรกไม้แดง โครงการชลประทาน
นครราชสีมา ตําบลทา่ช้าง อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  
จงัหวดันครราชสีมา

ทา่ช้าง เฉลิมพระเกยีรต์ิ นครราชสีมา ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            1.1440                  1.1440                  1.1418 99.81 100.00                     39,250                     33,856  ดําเนินการแล้วเสร็จ

54 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) กําจดัวชัพชือา่งหว้ยสะกาด โครงการชลประทาน
นครราชสีมา  ตําบลนิคมฯ อําเภอพมิาย  จงัหวดั
นครราชสีมา

นิคมฯ พมิาย นครราชสีมา ตะวนัออกเฉียงเห
นือ

            1.6880                  1.6880                  1.6823 99.66 100.00                     57,875                     56,676  ดําเนินการแล้วเสร็จ

55 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายชัยนาท - ปา่สัก 3 กม.30+000
 - 51+800 เปน็ช่วงๆ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ช่องแค

บา้นชี บา้นหมี่ ลพบรีุ กลาง             7.3730                  7.3730                  7.3628 99.86               100.00                     86,000                   287,251  ดําเนินการแล้วเสร็จ

56 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบาย 4 ซ้าย กม.0+000 - 19+340 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค

จนัเสน ตาคลี นครสวรรค์ เหนือ             0.3850                  0.3850                  0.3846 99.89               100.00                       4,500                     15,034  ดําเนินการแล้วเสร็จ

57 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบาย 7 ซ้าย กม.0+000-13+180 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาช่องแค

โคกกะเทยีม เมือง ลพบรีุ กลาง             0.3010                  0.3010                  0.3010 99.99               100.00                       5,272                     11,746  ดําเนินการแล้วเสร็จ

58 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืแม่น้ําลพบรีุ กม .31+450-31+950 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะเทยีม

โพธิ์เกา้ต้น เมือง ลพบรีุ กลาง             0.2850                  0.2850                  0.2848 99.93               100.00                     10,000                     11,136  ดําเนินการแล้วเสร็จ

59 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายใหญ่เริงราง กม.
0+000-10+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโคกกะ
เทยีม

โพธิ์เกา้ต้น เมืองลพบรีุ ลพบรีุ กลาง             0.1710                  0.1710                  0.1708 99.91               100.00                       6,000                       8,303  ดําเนินการแล้วเสร็จ

60 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ปา่สัก 3 
กม.52+650-67+110 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาโคกกะเทยีม

บางล่ี ทา่วุ้ง ลพบรีุ กลาง             4.9590                  4.9590                  4.9389 99.60               100.00                   173,520                   193,198  ดําเนินการแล้วเสร็จ

61 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืบริเวณปากแม่น้ําลพบรีุ ถึง ปตร .ปากแม่น้ํา
ลพบรีุ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช

บางพทุรา เมืองสิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ กลาง             0.2229                  0.2229                  0.2227 99.92               100.00                       7,800                     14,735  ดําเนินการแล้วเสร็จ

62 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืหน้าเขื่อนพระราม 6 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปา่สักใต้

ทา่หลวง ทา่เรือ พระนครศรีอยุธยา กลาง             0.4620                  0.4620                  0.4590 99.35               100.00                     16,200                     30,832  ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

63 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร แม่น้ําทา่จนี โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาพลเทพ

หาดทา่เสา เมืองชัยนาท ชัยนาท กลาง             0.8750                  0.8750                  0.8735 99.83               100.00                     30,000                     34,116  ดําเนินการแล้วเสร็จ

64 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 1 ซ้ายพลเทพ 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ

ทา่ชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท กลาง             0.1050                  0.1050                  0.1049 99.90               100.00                       3,600                       7,124  ดําเนินการแล้วเสร็จ

65 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองมะขามเฒ่า - อูท่อง 
กม.1+600 ถึง กม.20+880 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพลเทพ

มะขามเฒ่า วดัสิงห์ ชัยนาท กลาง             0.7030                  0.7030                  0.7012 99.75               100.00                     24,100                     27,421  ดําเนินการแล้วเสร็จ

66 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 1 ขวามะขาม
เฒ่า กม.0+050 ถึง กม.22+400 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพลเทพ

หว้ยงู หนัคา ชัยนาท กลาง             1.1410                  1.1410                  1.1407 99.98               100.00                     39,113                     69,285  ดําเนินการแล้วเสร็จ

67 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 1 ซ้าย - 4 ขวา
 สุพรรณ 1 จากกม.0+500 - กม.7+300 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาพลเทพ

หาดทา่เสา เมืองชัยนาท ชัยนาท กลาง             0.2480                  0.2480                  0.2479 99.96               100.00                       8,500                     16,807  ดําเนินการแล้วเสร็จ

68 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 2 ซ้าย - 4 ขวา
 สุพรรณ 1 จากกม.1+000 - กม.8+700 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาพลเทพ

ทา่ชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท กลาง             0.2246                  0.2246                  0.2244 99.92               100.00                       7,700                     15,306  ดําเนินการแล้วเสร็จ

69 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย ร .สุพรรณ 2 
กม.10+370-กม.41+926 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาทา่โบสถ์

ปากน้ํา,เดิมบาง
,เขาพระ,นางบวช

,ยางนอน

เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ กลาง             1.3807                  1.3807                  1.3803 99.97               100.00                     47,334                     53,815  ดําเนินการแล้วเสร็จ

70 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย ร .3ข.สุพรรณ 2
 กม.0+000-กม.6+340 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ทา่โบสถ์

เดิมบาง,เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ กลาง             0.2312                  0.2312                  0.2298 99.40               100.00                       7,925                       9,051  ดําเนินการแล้วเสร็จ

71 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัคลองส่งน้ํา 1 ขวา กม.22+000-กม.32+500 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.1480                  0.1480                  0.1459 98.60               100.00                       5,200                       5,819  ดําเนินการแล้วเสร็จ

72 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัคลองระบายใหญ่สามชุก 1  กม.51+000-กม.
53+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.1980                  0.1980                  0.1948 98.40               100.00                       6,960                       7,763  ดําเนินการแล้วเสร็จ

73 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัคลองระบายใหญ่สามชุก 1  กม.53+000-กม.
59+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.4980                  0.4980                  0.4962 99.63               100.00                     17,400                     19,450  ดําเนินการแล้วเสร็จ

74 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัคลองระบายใหญ่สามชุก 1  กม.59+000-กม.
65+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.6000                  0.6000                  0.5961 99.36               100.00                     21,040                     23,400  ดําเนินการแล้วเสร็จ

75 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัคลองระบายใหญ่สามชุก 1  กม.68+000-กม.
70+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.1980                  0.1980                  0.1968 99.39               100.00                       6,960                       7,751  ดําเนินการแล้วเสร็จ

76 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 
กม.42+000 - กม.64+800 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสามชุก

เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ กลาง             1.3300                  1.3300                  1.3235 99.51               100.00                     45,600                     51,851  ดําเนินการแล้วเสร็จ

77 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลอง ร .1 ขวา สุพรรณ 3 
กม.34+600 - 38+100 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
สามชุก

ปลายนา ศรีประจนัต์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.2042                  0.2042                  0.2030 99.39               100.00                       7,000                       7,990  ดําเนินการแล้วเสร็จ

78 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 1 ขวา กม.
0+000 - 35+400 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก

สามชุก สามชุก สุพรรณบรีุ กลาง             0.6195                  0.6195                  0.6191 99.93               100.00                     21,240                     24,150  ดําเนินการแล้วเสร็จ

79 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายใหญ่ สามชุก 1 
กม.27+818 - 64+180 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
สามชุก

สามชุก สามชุก สุพรรณบรีุ กลาง             2.6517                  2.6517                  2.6461 99.79               100.00                     90,905                   130,731  ดําเนินการแล้วเสร็จ

80 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 
1 กม.0+000 - 12+100 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
สามชุก

วงัหวา้ ศรีประจนัต์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.2647                  0.2647                  0.2638 99.67               100.00                       9,075                     10,312  ดําเนินการแล้วเสร็จ

81 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 2 ซ้าย สามชุก 
1 กม.0+000 - 17+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
สามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.3471                  0.3471                  0.3461 99.72               100.00                     11,900                     13,530  ดําเนินการแล้วเสร็จ



16/31

ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

82 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 2 ซ้าย สองพี่
น้อง กม.0+000 - 8+830 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสามชุก

บางงาม ศรีประจนัต์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.2575                  0.2575                  0.2552 99.12               100.00                       8,830                     10,038  ดําเนินการแล้วเสร็จ

83 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 1 ซ้าย - 2 ซ้าย
 สองพีน่้อง กม.0+000  19+300 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสามชุก

บา้นกร่าง ศรีประจนัต์ สุพรรณบรีุ กลาง             0.6193                  0.6193                  0.6177 99.74               100.00                     21,230                     32,936  ดําเนินการแล้วเสร็จ

84 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 3 ขวา แม่น้ํา
สุพรรณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

บา้นกุม่ สองพีน่้อง สุพรรณบรีุ กลาง             0.4375                  0.4375                  0.4370 99.88               100.00                     15,000                     17,052  ดําเนินการแล้วเสร็จ

85 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 2 ซ้าย-1ขวา 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

บา้นแหลม/บาง
ใหญ่/ทบัตีเหล็ก

บางปลาม้า สุพรรณบรีุ กลาง             0.3855                  0.3855                  0.3846 99.76               100.00                     13,215                     15,022  ดําเนินการแล้วเสร็จ

86 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 4 ขวา แม่น้ํา
สุพรรณ  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

บางตะเคียน สองพีน่้อง สุพรรณบรีุ กลาง             0.8751                  0.8751                  0.8678 99.17               100.00                     30,000                     45,896  ดําเนินการแล้วเสร็จ

87 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 3 ซ้าย -1 ขวา 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

มะขามล้ม/วดั
ดาว/ดอน

กํายาน/วดัโบสถ์

เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ กลาง             0.3343                  0.3343                  0.3330 99.61               100.00                     11,460                     13,050  ดําเนินการแล้วเสร็จ

88 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองค้ันกัน้น้ําเหนือ ปตร .ส
องพีน่้อง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

บางตะเคียน สองพีน่้อง สุพรรณบรีุ กลาง             0.4375                  0.4375                  0.4344 99.29               100.00                     15,000                     17,056  ดําเนินการแล้วเสร็จ

89 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย1ซ้าย สองพีน่้อง
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ กลาง             0.2333                  0.2333                  0.2329 99.81               100.00                       8,000                       9,125  ดําเนินการแล้วเสร็จ

90 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลอง ร . 1 ซ้าย สองพีน่้อง 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบรีุ กลาง             0.3732                  0.3732                  0.3701 99.17               100.00                     12,795                     14,580  ดําเนินการแล้วเสร็จ

91 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายน้ํา 2ซ้าย สองพี่
น้อง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

ดอนกํายาน บางปลาม้า สุพรรณบรีุ กลาง             0.3630                  0.3630                  0.3603 99.26               100.00                     12,443                     14,182  ดําเนินการแล้วเสร็จ

92 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลอง ร .2ขวา แม่น้ําสุพรรณ 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

มะขามล้ม/วดัดาว บางปลาม้า สุพรรณบรีุ กลาง             0.7635                  0.7635                  0.7624 99.85               100.00                     26,175                     38,149  ดําเนินการแล้วเสร็จ

93 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลอง ร .1ซ้าย 2 ขวา แม่น้ํา
สุพรรณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบรีุ กลาง             0.5422                  0.5422                  0.5410 99.78               100.00                     18,588                     21,153  ดําเนินการแล้วเสร็จ

94 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายใหญ่ สองพีน่้อง 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา

บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบรีุ กลาง             0.4142                  0.4142                  0.4137 99.89               100.00                     14,200                     24,773  ดําเนินการแล้วเสร็จ

95 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัรคลองส่งน้ํา  1 ซ้าย  กม.
21+500 ถึง กม.44+900 (เขตจงัหวดัสิงหบ์รีุ) โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ

ประศุก อนิทร์บรีุ สิงหบ์รีุ กลาง             0.2047                  0.2047                  0.2014 98.41               100.00                       7,020                       8,008  ดําเนินการแล้วเสร็จ

96 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัรคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 
 กม.11+000  ถึง กม.41+000  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบรมธาตุ

โคกช้าง ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ กลาง             0.8751                  0.8751                  0.8739 99.87               100.00                     30,000                     52,730  ดําเนินการแล้วเสร็จ

97 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัรแม่น้ําน้อย เปน็ช่วงๆ กม .
20+000 ถึง กม.30+000 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบรมธาตุ

ดอนกํา สรรคบรีุ ชัยนาท กลาง             0.4083                  0.4083                  0.4071 99.71               100.00                     14,000                     15,933  ดําเนินการแล้วเสร็จ

98 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ
2  กม.0+000 ถึงกม.18+00

ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท กลาง             0.2625                  0.2625                  0.2615 99.61               100.00                       9,000                     10,270  ดําเนินการแล้วเสร็จ

99 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 5 ขวา - 4 ซ้าย
 สุพรรณ 2 กม.0+000 ถึง กม.7+800 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาบรมธาตุ

โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ กลาง             0.2596                  0.2596                  0.2572 99.08               100.00                       8,900                     10,127  ดําเนินการแล้วเสร็จ

100 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายใหญ่ แม่น้ําน้อย
 2  กม.21+000 ถึง กม.38+000  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบรมธาตุ

บางกระบอื เมืองสิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ กลาง             0.2479                  0.2479                  0.2463 99.34               100.00                       8,500                       9,675  ดําเนินการแล้วเสร็จ

101 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร แม่น้ําน้อย ช่วง กม .30+800
 - กม.55+700 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร

โพชนไก่ บางระจนั สิงหบ์รีุ กลาง             1.3074                  1.3074                  1.3047 99.79               100.00                     44,820                     50,935  ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

102 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายใหญ่ แม่น้ําน้อย
 2 ช่วง กม.7+500 - กม.31+500 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

หว้ยชัน,ทบัยา
,แม่ลา,สิงห์

อนิทร์บรีุ
,บางระจนั

สิงหบ์รีุ กลาง             1.6801                  1.6801                  1.6787 99.91               100.00                     57,600                     65,472  ดําเนินการแล้วเสร็จ

103 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 6 ขวา แม่น้ํา
น้อย 2 ช่วง กม.0+000 - กม.15+000 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาชัณสูตร

โพชนไก่,สิงห์ บางระจนั สิงหบ์รีุ กลาง             0.4375                  0.4375                  0.4365 99.78               100.00                     15,000                     29,050  ดําเนินการแล้วเสร็จ

104 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 1 ซ้าย - 1 ขวา -
 1 ซ้าย ช่วง กม.0+700 - กม.5+510 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาชัณสูตร

แม่ลา บางระจนั สิงหบ์รีุ กลาง             0.2105                  0.2105                  0.2102 99.86               100.00                       7,215                     14,011  ดําเนินการแล้วเสร็จ

105 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายน้ํา 1 ขวา - 1 
ซ้าย ช่วง กม.0+000 - กม.10+000 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

เชิงกลัด บางระจนั สิงหบ์รีุ กลาง             0.4375                  0.4375                  0.4374 99.98               100.00                     15,000                     29,044  ดําเนินการแล้วเสร็จ

106 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 3 ซ้าย - 1 ขวา 
ช่วง กม.9+400 - กม.24+400 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

โพทะเล ค่ายบางระจนั สิงหบ์รีุ กลาง             0.2187                  0.2187                  0.2185 99.93               100.00                       7,500                     14,726  ดําเนินการแล้วเสร็จ

107 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายใหญ่ แม่น้ําน้อย
 3 ช่วง กม.0+000 - กม.26+000 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

สระแจง บางระจนั สิงหบ์รีุ กลาง             0.4550                  0.4550                  0.4546 99.92               100.00                     15,600                     30,038  ดําเนินการแล้วเสร็จ

108 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ํา
น้อย 3 ช่วง กม.17+000 - กม.32+000 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาชัณสูตร

บางระจนั ค่ายบางระจนั สิงหบ์รีุ กลาง             0.4375                  0.4375                  0.4365 99.78               100.00                     15,000                     17,052  ดําเนินการแล้วเสร็จ

109 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 1 ขวา ช่วง กม.
6+000 - กม.39+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ชัณสูตร

สีบวัทอง แสวงหา อา่งทอง กลาง             1.4439                  1.4439                  1.3821 95.72               100.00                     49,500                     56,251  ดําเนินการแล้วเสร็จ

110 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 5 ซ้าย - 1 ขวา 
ช่วง กม.0+000 - กม.16+480 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

บา้นพราน,โคก
พทุรา

แสวงหา,โพธิ์ทอง อา่งทอง กลาง             0.3605                  0.3605                  0.3568 98.98               100.00                     12,360                     24,050  ดําเนินการแล้วเสร็จ

111 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 1 ขวา ช่วง กม.
41+100 - กม.44+800 และ กม.54+750 - กม.
62+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร

รํามะสัก โพธิ์ทอง อา่งทอง กลาง             0.3205                  0.3205                  0.3199 99.81               100.00                     10,990                     21,288  ดําเนินการแล้วเสร็จ

112 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 1 ขวา แม่น้ํา
น้อย 4 ช่วง กม.0+000 - กม.10+500 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาชัณสูตร

ม่วงเต้ีย วเิศษชัยชาญ อา่งทอง กลาง             0.2297                  0.2297                  0.2291 99.74               100.00                       7,875                     15,809  ดําเนินการแล้วเสร็จ

113 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3
 ช่วง กม.26+500 - กม.34+578 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

สามโก้ สามโก้ อา่งทอง กลาง             0.2120                  0.2120                  0.2109 99.48               100.00                       7,270                     14,230  ดําเนินการแล้วเสร็จ

114 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 2 ซ้าย สุพรรณ
 3 ช่วง กม.0+000 - กม.21+650 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

รํามะสัก โพธิ์ทอง อา่งทอง กลาง             0.2526                  0.2526                  0.2522 99.84               100.00                       8,660                     16,944  ดําเนินการแล้วเสร็จ

115 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3
 ช่วง กม.34+700 - กม.61+300 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

อบทม สามโก้ อา่งทอง กลาง             0.7760                  0.7760                  0.7743 99.78               100.00                     26,600                     51,068  ดําเนินการแล้วเสร็จ

116 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ
 3 ช่วง กม.0+000 - กม.13+192 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

อบทม สามโก้ อา่งทอง กลาง             0.3848                  0.3848                  0.3639 94.56               100.00                     13,192                     25,393  ดําเนินการแล้วเสร็จ

117 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย  2 ขวา สุพรรณ
 4 ช่วง กม.7+700 - กม.25+300 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

ตลาดใหม่ วเิศษชัยชาญ อา่งทอง กลาง             0.5133                  0.5133                  0.4833 94.15               100.00                     17,600                     26,830  ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

118 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 1 ขวา ช่วง กม.
62+000 - กม.79+592 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ชัณสูตร

อบทม สามโก้ อา่งทอง กลาง             0.5131                  0.5131                  0.4917 95.84               100.00                     17,592                     33,590  ดําเนินการแล้วเสร็จ

119 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ
 3 ช่วง กม.0+000 - กม.11+820 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

หว้ยคันแหลน วเิศษชัยชาญ อา่งทอง กลาง             0.3448                  0.3448                  0.3431 99.52               100.00                     11,820                     13,432  ดําเนินการแล้วเสร็จ

120 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร แม่น้ําน้อยด้านเหนือประตู
ระบายน้ํายางมณี โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี

องครักษ์ โพธิ์ทอง อา่งทอง กลาง             0.4375                  0.4375                  0.4360 99.65               100.00                     15,000                     17,050  ดําเนินการแล้วเสร็จ

121 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองส่งน้ํา 1ขวา กม.0+100
 ถึง กม.20+500 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี

องครักษ์ โพธิ์ทอง อา่งทอง กลาง             0.4760                  0.4760                  0.4730 99.36               100.00                     16,320                     18,550  ดําเนินการแล้วเสร็จ

122 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 1ขวา สุพรรณ 
4 กม.0+000 ถึง กม.14+000 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษายางมณี

ทา่ช้าง วเิศษชัยชาญ อา่งทอง กลาง             0.2042                  0.2042                  0.2035 99.64               100.00                       7,000                       7,957  ดําเนินการแล้วเสร็จ

123 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 2ขวา สุพรรณ 
4 กม.0+000 ถึง กม.24+000  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษายางมณี

ม่วงเต้ีย วเิศษชัยชาญ อา่งทอง กลาง             0.5600                  0.5600                  0.5586 99.75               100.00                     19,200                     33,025  ดําเนินการแล้วเสร็จ

124 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบาย 1ซ้าย - 1ซ้าย 
แม่น้ําน้อย 6 กม.0+000 ถึง กม.5+300 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษายางมณี

ศาลาแดง เมืองอา่งทอง อา่งทอง กลาง             0.3092                  0.3092                  0.3090 99.92               100.00                     10,600                     13,750  ดําเนินการแล้วเสร็จ

125 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัรด้านเหนือ ประตูระบายน้ําผัก
ไห ่จาก กม.122+500 ถึง กม.127+200 ยาว 4.400 
กม. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่

บา้นใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา กลาง             0.2566                  0.2566                  0.2530 98.61               100.00                       8,800                     10,005  ดําเนินการแล้วเสร็จ

126 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืคลองผักไห ่- เจา้เจด็ เปน็ช่วงๆ กม.0+000 
ถึง กม.15+000 ยาว 6.000 กม. โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาผักไห่

บา้นใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา กลาง             0.2450                  0.2450                  0.2427 99.06               100.00                       8,400                       9,570  ดําเนินการแล้วเสร็จ

127 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองทา่ข้าวโพด-วงัทอง 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจา้พระยา

บา้นกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท กลาง             0.3646                  0.3646                  0.3635 99.70               100.00                     12,500                     14,205  ดําเนินการแล้วเสร็จ

128 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร หน้าบานระบายเขื่อน
เจา้พระยา  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจา้พระยา

บางหลวง สรรพยา ชัยนาท กลาง             1.2900                  1.2900                  1.2838 99.52               100.00                     90,000                     72,080  ดําเนินการแล้วเสร็จ

129 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืโดยเคร่ืองจกัร คลองระบายน้ํา โครงการ
ชลประทานชัยนาท

หนองบวั วดัสิงห์ ชัยนาท กลาง             0.2917                  0.2917                  0.2912 99.85               100.00                     10,000                     16,170  ดําเนินการแล้วเสร็จ

130 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา INTERCEPTOR DRAIN 
กม.10+880 - กม.34+640 โครงการชลประทานชัยนาท

วงัหมัน วดัสิงห์ ชัยนาท กลาง             0.6930                  0.6930                  0.6864 99.05               100.00                     23,760                     39,800  ดําเนินการแล้วเสร็จ

131 สคก. บค.5 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา HUAI TANODE DRAIN 
กม.0+000 - กม.6+310 โครงการชลประทานชัยนาท

สามง่ามทา่โบสถ์ หนัคา ชัยนาท กลาง             0.2761                  0.2761                  0.2727 98.77               100.00                       9,465                     14,370  ดําเนินการแล้วเสร็จ

132 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองเจา้เจด็-บางยี่หน โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเจา้เจด็-บางยี่หน

เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา กลาง             3.5690                  3.5690                  3.0185 84.58               100.00                   115,500                   139,050  ดําเนินการแล้วเสร็จ

133 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองสาลี โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจา้
เจด็-บางยี่หน

สาลี บางปลาม้า สุพรรณบรีุ กลาง             1.8840                  1.8840                  0.6908 36.67               100.00                     57,750                     73,400  ดําเนินการแล้วเสร็จ

134 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองญีปุ่น่เหนือ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเจา้เจด็-บางยี่หน

ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบรีุ กลาง             2.1900                  2.1900                  1.1118 50.77               100.00                     68,250                     85,350  ดําเนินการแล้วเสร็จ

135 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองส่งน้ําสาย 1 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเจา้เจด็-บางยี่หน

บางตาเถร สองพีน่้อง สุพรรณบรีุ กลาง             2.3430                  2.3430                  1.0194 43.51               100.00                     73,500                     91,300  ดําเนินการแล้วเสร็จ

136 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองส่งน้ําสาย 4 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเจา้เจด็-บางยี่หน

พระยาบรรลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา กลาง             1.7000                  1.7000                  0.5829 34.29               100.00                     51,450                     66,250  ดําเนินการแล้วเสร็จ

137 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองสาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจา้
เจด็-บางยี่หน

พระยาบรรลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา กลาง             2.3430                  2.3430                  0.8617 36.78               100.00                     73,500                     91,300  ดําเนินการแล้วเสร็จ



19/31

ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

138 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองแสนแสบ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชลหารพจิติร

ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก             0.9650                  0.9650                  0.9634 99.83               100.00                     26,250                     37,600  ดําเนินการแล้วเสร็จ

139 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชลหารพจิติร

ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก             3.4850                  3.4850                  1.0489 30.10               100.00                   112,638                   135,800  ดําเนินการแล้วเสร็จ

140 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองสําโรง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ชลหารพจิติร

สําโรง บางพลี สมุทรปราการ กลาง             1.8840                  1.8840                  1.7134 90.94               100.00                     57,750                     73,400  ดําเนินการแล้วเสร็จ

141 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองลําปลาทวิ กม.0+000-7+000 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพจิติร

ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร กลาง             0.7360                  0.7360                  0.5096 69.23               100.00                     18,375                     28,700  ดําเนินการแล้วเสร็จ

142 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองนครเนือ่งเขต โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก             1.6430                  1.6430                  1.0195 62.05               100.00                     49,500                     64,050  ดําเนินการแล้วเสร็จ

143 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองบางขนาก โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก             0.8890                  0.8890                  0.8384 94.30               100.00                     23,625                     34,650  ดําเนินการแล้วเสร็จ

144 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองประเวศบรีุรัมย์ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

บางกรูด บา้นโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก             1.4010                  1.4010                  0.3878 27.68               100.00                     41,175                     54,600  ดําเนินการแล้วเสร็จ

145 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองสําโรง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต

บางบอ่ บาง่อ สมุทรปราการ กลาง             2.4970                  2.4970                  0.9615 38.51               100.00                     78,750                     97,300  ดําเนินการแล้วเสร็จ

146 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก             1.4700                  1.4700                  1.3928 94.75               100.00                     57,300  ดําเนินการแล้วเสร็จ

147 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองระพพีฒัน์แยกตก โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตเหนือ

บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี กลาง             1.4330                  1.4330                  1.0407 72.62               100.00                     42,300                     55,850  ดําเนินการแล้วเสร็จ

148 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองระพพีฒัน์แยกใต้  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตเหนือ

นพรัตน์ หนองเสือ ปทมุธานี กลาง             1.9670                  1.9670                  0.6379 32.43               100.00                     60,600                     76,650  ดําเนินการแล้วเสร็จ

149 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลอง 17 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
รังสิตใต้

ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก             1.2330                  1.2330                  1.0033 81.37               100.00                     35,438                     48,050  ดําเนินการแล้วเสร็จ

150 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลอง 16 สายกลาง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตใต้

ชุมพล องค์รักษ์ นครนายก ตะวนัออก             1.2330                  1.2330                  1.1402 92.47               100.00                     35,438                     48,050  ดําเนินการแล้วเสร็จ

151 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลอง 16 สายล่าง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตใต้

ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก             1.0610                  1.0610                  1.0442 98.42               100.00                     29,531                     41,350  ดําเนินการแล้วเสร็จ

152 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลอง 13 สายกลาง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตใต้

บงึน้ํารักษ์ ธญับรีุ ปทมุธานี กลาง             1.4320                  1.4320                  0.8886 62.05               100.00                     42,263                     55,800  ดําเนินการแล้วเสร็จ

153 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลอง 13 สายล่าง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตใต้

บงึน้ํารักษ์ ธญับรีุ ปทมุธานี กลาง             1.2720                  1.2720                  0.6679 52.51               100.00                     36,750                     49,600  ดําเนินการแล้วเสร็จ

154 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองรังสิตประยูรศักด์ิ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตใต้

บงึสนัน่รักษ์ ลําลูกกา ปทมุธานี กลาง             1.2200                  1.2200                  0.9545 78.24               100.00                     35,000                     47,550  ดําเนินการแล้วเสร็จ

155 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตใต้

บงึสนัน่รักษ์ ลําลูกกา ปทมุธานี กลาง             3.8550                  3.8550                  0.8157 21.16               100.00                   125,300                   150,200  ดําเนินการแล้วเสร็จ

156 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองมหาสวสัด์ิ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพมิล

มหาสวสัด์ิ พทุธมณฑล นครปฐม กลาง             2.1950                  2.1950                  2.0355 92.73               100.00                     68,400                     85,550  ดําเนินการแล้วเสร็จ

157 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองพระพมิล  โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพมิล

บางภาษี บางเลน นครปฐม กลาง             2.4250                  2.4250                  0.6378 26.30               100.00                     76,300                     94,500  ดําเนินการแล้วเสร็จ



20/31

ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

158 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองทววีฒันา โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพมิล

บา้นใหม่ บางใหญ่ นนทบรีุ กลาง             2.0880                  2.0880                  0.7700 36.88               100.00                     64,750                     81,350  ดําเนินการแล้วเสร็จ

159 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองโยง-บางใหญ่ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพมิล

ลานตาฟา้ นครชัยศรี นครปฐม กลาง             1.5780                  1.5780                  0.6412 40.63               100.00                     47,250                     61,500  ดําเนินการแล้วเสร็จ

160 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองนราภริมย์ โครงการส่งน้ําและบํารงุ
รักษาพระพมิล

นราภริมย์ บางเลน นครปฐม กลาง             0.9140                  0.9140                  0.9131 99.90               100.00                     24,500                     35,650  ดําเนินการแล้วเสร็จ

161 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองชัยขันธ ์โครงการส่งน้ําและบํารงุรักษา
พระพมิล

นราภริมย์ บางเลน นครปฐม กลาง             1.0420                  1.0420                  0.7422 71.23               100.00                     28,875                     40,600  ดําเนินการแล้วเสร็จ

162 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองบางภาษี โครงการส่งน้ําและบํารงุ
รักษาพระพมิล

บางภาษี บางเลน นครปฐม กลาง             1.0980                  1.0980                  0.8559 77.95               100.00                     30,800                     42,800  ดําเนินการแล้วเสร็จ

163 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองพระยาบรรลือ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระยาบรรลือ

บางตาเถร บางปลาม้า สุพรรณบรีุ กลาง             1.2200                  1.2200                  1.1746 96.28               100.00                     35,000                     47,550  ดําเนินการแล้วเสร็จ

164 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองพระอดุม โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระยาบรรลือ

บางม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา กลาง             1.5780                  1.5780                  1.3298 84.27               100.00                     47,250                     61,500  ดําเนินการแล้วเสร็จ

165 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลอง ร.จรเข้สามพนั โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสองพีน่้อง

ยุ้งทะลาย อูท่อง สุพรรณบรีุ กลาง             4.3850                  4.3850                  3.9827 90.83               100.00                   143,500                   170,850  ดําเนินการแล้วเสร็จ

166 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลอง 3 ขวา สองพีน่้อง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสองพีน่้อง

หวัโพธิ์ สองพีน่้อง สุพรรณบรีุ กลาง             2.2540                  2.2540                  2.1630 95.96               100.00                     70,438                     87,850  ดําเนินการแล้วเสร็จ

167 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลอง 5 ขวา สองพีน่้อง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสองพีน่้อง

ทุง่คอก สองพีน่้อง สุพรรณบรีุ กลาง             3.3260                  3.3260                  3.1227 93.89               100.00                   107,188                   129,600  ดําเนินการแล้วเสร็จ

168 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําสายใหญ่ ทา่สาร-บางปลา 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน

บางปลา บางเลน นครปฐม กลาง             6.8360                  6.8360                  1.5031 21.99               100.00                   227,500                   266,350  ดําเนินการแล้วเสร็จ

169 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา 6 ขวา สองพีน่้อง โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาบางเลน

บางปลา บางเลน นครปฐม กลาง             1.0800                  1.0800                  1.0796 99.96               100.00                     30,188                     42,100  ดําเนินการแล้วเสร็จ

170 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา 7 ขวา สองพีน่้อง โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาบางเลน

บางเลน หว้ยม่วง
 สระส่ีมุม สระ

พฒันา

สองพีน่้อง 
กําแพงแสน

สุพรรณบรีุ 
นครปฐม

#N/A             1.4790                  1.4790                  1.0194 68.93               100.00                     43,855                     57,650  ดําเนินการแล้วเสร็จ

171 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา 8 ขวา สองพีน่้อง โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาบางเลน

บางเลน หว้ยม่วง
 สระส่ีมุม

สองพีน่้อง 
กําแพงแสน

สุพรรณบรีุ 
นครปฐม

#N/A             1.2070                  1.2070                  1.1200 92.80               100.00                     34,545                     47,050  ดําเนินการแล้วเสร็จ

172 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองส่งน้ําและระบายน้ํา 12 ซ้าย ทา่สาร
บางปลา โครงการ่สงน้ําและบํารุงรักษาบางเลน

ลําลูกบวั,ดอน
ช่อย,สะส่ีมุม

ดอมตูม
,กําแพงแสน

นครปฐม กลาง             1.9380                  1.9380                  0.6689 34.51               100.00                     59,588                     75,500  ดําเนินการแล้วเสร็จ

173 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองแพว้-ทา่แร้ง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาดําเนินสะดวก

ยกกระบตัร บา้นแพว้ สมุทรสาคร กลาง             1.0290                  1.0290                  1.0288 99.98               100.00                     28,438                     40,100  ดําเนินการแล้วเสร็จ

174 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา D3 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปรานบรีุ

หนองตาแต้ม ปรานบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ กลาง             0.5060                  0.5060                  0.5054 99.87               100.00                     10,500                     19,750  ดําเนินการแล้วเสร็จ

175 สคก. บค.6 คก. กําจดัวชัพชืแม่น้ําเพชรบรีุ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
เพชรบรีุ

ทอ่คอย ทา่ยาง เพชรบรีุ กลาง             2.2410                  2.2410                  0.5815 25.95               100.00                     70,000                     87,300  ดําเนินการแล้วเสร็จ

176 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองชักน้ําสาย 1 คลองชะอวดแพรกเมือง 
จํานวน 10,524 ตัน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปาก
พนังบน

ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช ใต้             0.2250                  0.2250                  0.2249 99.97 100.00                         219                     11,341                     10,524  ดําเนินการแล้วเสร็จ

177 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองหนองโพรง จํานวน 9,120 ตัน 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปากพนังบน

แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช ใต้             0.1950                  0.1950                  0.1941 99.51 100.00                         190                       9,829                       9,120  ดําเนินการแล้วเสร็จ
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วงเงิน ครม. 

อนุมัติ วงเงินจดัสรร การเบกิจา่ย รอ้ยละ
พ้ืนที่ที่รับประโยชน์

(ไร่)
 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 ครัวเรือนไดร้ับประโยชน์

(ครัวเรือน)
 แผนปริมาณการก าจัด

วัชพืช
 ผลปริมาณการก าจัด

วัชพืช (ตนั)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

 สถานะการด าเนินงาน/ชีแ้จงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปญัหาอุปสรรค... เปน็ตน้

งบประมาณ (บาท)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิตัิ ชือ่โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

ภาค

178 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองช่องค้างคาว-ช่องแพ จํานวน 9,300 ตัน
 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปากพนังบน

ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ใต้             0.1989                  0.1989                  0.1900 95.52 100.00                         193                     10,022                       9,300  ดําเนินการแล้วเสร็จ

179 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองบางกลม-สะพานต้นโหนด จํานวน 
5,936 ตัน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปากพนังบน

ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ใต้             0.1270                  0.1270                  0.1270 99.97 100.00                         123                       6,397                       5,936  ดําเนินการแล้วเสร็จ

180 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองพลายทอง จํานวน 12,000 ตัน 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปากพนังบน

การระเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ใต้             0.2566                  0.2566                  0.2448 95.41 100.00                         250                     12,932                     12,000  ดําเนินการแล้วเสร็จ

181 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองอนุรักษ์ จํานวน 16,000 ตัน โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาปากพนังบน

การระเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ใต้             0.3421                  0.3421                  0.3261 95.33 100.00                         333                     17,242                       3,108  ดําเนินการแล้วเสร็จ

182 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองคชธรรมราช จํานวน 40,000 ตัน 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปากพนังบน

การระเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ใต้             0.8552                  0.8552                  0.8544 99.91 100.00                         833                     43,105                     40,000  ดําเนินการแล้วเสร็จ

183 สคก. บค.7 คก. เพิม่ประสิทธภิาพการเกบ็กกัน้ํา หน้า-ทา้ย ปตร.เชียร
ใหญ่

ทอ้งลําเจยีก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ใต้             0.5000                  0.2193                  0.2189 99.82 100.00                     16,260                       8,544  ดําเนินการแล้วเสร็จ

184 สคก. บค.7 คก. กําจดัส่ิงกดีขวางทางน้ําคลองคูพาย ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช ใต้             0.3000                  0.3000                  0.2994 99.82 100.00                       9,772                     11,182  ดําเนินการแล้วเสร็จ

185 สคก. บค.7 คก. กําจดัส่ิงกดีขวางทางน้ําคลองปา่เหล้า ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช ใต้             0.3000                  0.3000                  0.2978 99.26 100.00                       9,760                     11,182  ดําเนินการแล้วเสร็จ

186 สคก. บค.7 คก. กําจดัส่ิงกดีขวางทางน้ําคลองนครน้อย คลัง เมือง นครศรีธรรมราช ใต้             0.3000                  0.3000                  0.2994 99.82 100.00                       9,774                     11,182  ดําเนินการแล้วเสร็จ

187 สคก. บค.7 คก. กําจดัส่ิงกดีขวางทางน้ําคลองสวนหลวง คลัง เมือง นครศรีธรรมราช ใต้             0.3000                  0.3000                  0.2986 99.54 100.00                       9,766                     11,182  ดําเนินการแล้วเสร็จ

188 สคก. บค.7 คก. เพิม่ประสิทธภิาพการเกบ็กกัน้ํา หน้า-ทา้ย ปตร.บางไทร บา้นใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ใต้             0.7500                  0.2193                  0.2177 99.29 100.00                     24,390                       8,544  ดําเนินการแล้วเสร็จ

189 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองไผ่ (คลองส่งน้ําสายใหญ่-บา้นช่อนฉา) บา้นใหม่ ระโนด สงขลา ใต้             0.8753                  0.8753                  0.8642 98.73 100.00                     44,116                     32,624  ดําเนินการแล้วเสร็จ

190 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืสายเหมืองหมอน หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่5 และหมูท่ี ่8 บา้นใหม่ ระโนด สงขลา ใต้             0.3151                  0.3151                  0.3117 98.93 100.00                     15,882                     11,744  ดําเนินการแล้วเสร็จ

191 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองพลเอกอาทติย์ วดัจนัทร์ สทงิพระ สงขลา ใต้             0.4902                  0.4902                  0.4854 99.03 100.00                     24,705                     18,271  ดําเนินการแล้วเสร็จ

192 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืแกม้ลิงและเหมืองส่งน้ํา โรง กระแสสินธุ์ สงขลา ใต้             0.2334                  0.2334                  0.2301 98.60 100.00                     11,765                       8,699  ดําเนินการแล้วเสร็จ

193 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองสายยูออก วดัขนุน สิงหนคร สงขลา ใต้             0.1556                  0.1556                  0.1534 98.58 100.00                       7,843                       5,799  ดําเนินการแล้วเสร็จ

194 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืฝายคลองวาด ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ใต้             0.2918                  0.2918                  0.2851 97.71 100.00                     14,706                     10,876  ดําเนินการแล้วเสร็จ

195 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา ร.4 กม.0+000-กม.5+000 
โครงการชลประทานสงขลา

คลองแห หาดใหญ่ สงขลา ใต้             1.1670                  1.1670                  1.1558 99.04 100.00                     58,821                     43,496  ดําเนินการแล้วเสร็จ
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รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
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ภาค

196 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองหวะ กม.0+000-กม.4+000 โครงการ
ชลประทานสงขลา

หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ใต้             0.9336                  0.9336                  0.9286 99.47 100.00                     47,057                     34,797  ดําเนินการแล้วเสร็จ

197 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองบางโหนด โครงการชลประทานสงขลา น้ําน้อย หาดใหญ่ สงขลา ใต้             0.9336                  0.9336                  0.9256 99.14 100.00                     47,057                     34,797  ดําเนินการแล้วเสร็จ

198 สคก. บค.7 คก. กําจดััชพชืคลองตํ่า โครงการชลประทานสงขลา ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ใต้             0.5835                  0.5835                  0.5786 99.17 100.00                     29,411                     21,748  ดําเนินการแล้วเสร็จ

199 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองระโนด (ตลาดสดระโนด-วดัหวัเค็ด) ระโนด ระโนด สงขลา ใต้             0.5000                  0.5000                  0.4977 99.54 100.00                     16,296                     18,636  ดําเนินการแล้วเสร็จ

200 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองกก (บา้นล่องลม-บา้นพราน) บา้นขาว ระโนด สงขลา ใต้             1.0000                  1.0000                  0.9922 99.22 100.00                     32,550                     37,272  ดําเนินการแล้วเสร็จ

201 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองระโนด (ปากบางระโนด-ตลาดสดระ
โนด)

ระโนด ระโนด สงขลา ใต้             1.2000                  1.2000                  1.1885 99.04 100.00                     39,000                     44,726  ดําเนินการแล้วเสร็จ

202 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองพลเอกอาทติย์ กําลังเอก ช่วง กม .
12+500-16+500

วดัสน ระโนด สงขลา ใต้             1.0500                  1.0500                  1.0433 99.37 100.00                     34,146                     39,135  ดําเนินการแล้วเสร็จ

203 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองตะเครียะ หมูท่ี ่5 ตะเครียะ ระโนด สงขลา ใต้             0.6500                  0.6500                  0.6433 98.96 100.00                     21,164                     24,227  ดําเนินการแล้วเสร็จ

204 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองหนัง คลองรี สทงิพระ สงขลา ใต้             0.5700                  0.5700                  0.5641 98.96 100.00                     18,540                     21,245  ดําเนินการแล้วเสร็จ

205 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชือา่วทา่เมรุ บา้นทา่เมรุ หมูท่ ี5 
และบา้นบางหยี หมูท่ี ่4

บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา ใต้             0.4000                  0.4000                  0.3998 99.96 100.00                     13,050                     14,909  ดําเนินการแล้วเสร็จ

206 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ําอูต่ะเภา 
หน้าประตูระบายน้ําอูต่ะเภา

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ใต้             0.7000                  0.2742                  0.2738 99.84 100.00                     23,020                     10,683  ดําเนินการแล้วเสร็จ

207 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองปอน ม .1 นาตาล่วง เมือง ตรัง ใต้             0.3500                  0.3500                  0.3488 99.67 100.00                     11,400                     13,045  ดําเนินการแล้วเสร็จ

208 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลอง 2.7L กม.2+815-กม.13+700 
ปริมาณ 54.42 ไร่

ปะโด มายอ ปตัตานี ใต้ชายแดน             0.6775                  0.6775                  0.6585 97.20 100.00                         400                           70                     34,148                     22,742  ดําเนินการแล้วเสร็จ

209 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลอง D10 กม.7+000 - 9+000 
ปริมาณ 37.50 ไร่

ตุยง หนองจกิ ปตัตานี ใต้ชายแดน             0.4668                  0.4668                  0.4604 98.64 100.00                       2,500                         150                     23,529                     11,880  ดําเนินการแล้วเสร็จ

210 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา D1-2.2L กม.0+000 - 
5+860  ปริมาณ 73.25 ไร่

ทา่เรือ โคกโพธิ์ ปตัตานี ใต้ชายแดน             0.9118                  0.9118                  0.8925 97.88 100.00                       2,029                         228                     45,958                     33,984  ดําเนินการแล้วเสร็จ

211 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา D1-2.2L-1.0R กม.0+670 -
 2+920 ปริมาณ 14.06 ไร่

มะกรูด โคกโพธิ์ ปตัตานี ใต้ชายแดน             0.1751                  0.1751                  0.1746 99.71 100.00                       2,860                         250                       8,824                       6,526  ดําเนินการแล้วเสร็จ

212 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา D1-2.2L-1.0R-0.9R กม.
0+000 - 2+459 ปริมาณ 12.295 ไร่

มะกรูด โคกโพธิ์ ปตัตานี ใต้ชายแดน             0.1530                  0.1530                  0.1525 99.66 100.00                       2,860                         250                       7,712                       5,703  ดําเนินการแล้วเสร็จ

213 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองระบายน้ํา D1-4.5L กม.0+000 - 
3+772 ปริมาณ  47.15 ไร่

นาเกตุ โคกโพธิ์ ปตัตานี ใต้ชายแดน             0.5869                  0.5869                  0.5850 99.67 100.00                       2,957                         343                     29,582                     21,875  ดําเนินการแล้วเสร็จ

214 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองทา่เรือ กม .0+000 - 2+984 
ปริมาณ 41.03 ไร่

ทา่เรือ โคกโพธิ์ ปตัตานี ใต้ชายแดน             0.5107                  0.5107                  0.5086 99.59 100.00                       2,648                         332                     25,741                     19,035  ดําเนินการแล้วเสร็จ

215 สคก. บค.7 คก. กําจดัวชัพชืคลองตาแปด กม .0+000 - 2+639 
ปริมาณ  24.74 ไร่

ทา่เรือ โคกโพธิ์ ปตัตานี ใต้ชายแดน             0.3080                  0.3080                  0.2925 94.98 100.00                       3,155                         376                     15,523                     11,118  ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ขอ้มูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั วงเงินจดัสรร เบิกจา่ย รอ้ยละ
 พ้ืนที่ที่รบัประโยชน์

(ไร)่
 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

รวมทัง้สิ้น 8 โครงการ 79 รายการ 719.5853 25.5561 3.55 7.54 41,620 3.1572 7,520
1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า 2 รายการ 52.9970 2.5679 4.85                     10,000                           -                               -   

1.1 สชป.14 คบ.เพชรบุรี ประตูระบายน้ํา คลองระบายน้ํา D-18 กม. 7+280 และ
ส่วนประกอบอื่น

ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 26.4900 1.2616 4.76 5.00 5,000  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

1.2 สชป.14 คบ.เพชรบุรี ประตูระบายน้ํา คลองระบายน้ํา D-18 กม.8+910 และ
ส่วนประกอบอื่น

ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 26.5070 1.3063 4.93 5.00 5,000  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

2. โครงการปรบัปรงุคลองเปรมประชากร 2 รายการ 63.2664                  -             -                           -                             -                          2,412
2.1 สคก. ปรับปรุงประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองเชียงรากน้อย

 พร้อมเคร่ืองสูบน้ําสองทาง
เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยธุยา 31.4821                      -            -                     -                           2,200  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

2.2 สคก. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ปตร.เปรมใต้รังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 31.7843                      -            -                   -                               212  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จงัหวดัพะเยา 2 รายการ 137.0096 0.1548      0.11                       2,850                           -                               -   
3.1 สชป.2 คป.พะเยา เพิ่มประสิทธิภาพกกัเกบ็น้ําหนองเล็งทราย (กอ่สร้างฝายพับ

ได้)
แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 44.0659                      -            -                     - 2,200  อยูร่ะหว่างดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

3.2 สชป.2 คป.พะเยา แกม้ลิงหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 92.9437 0.1548       0.17                1.50 650 อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเน่ืองจากอุทกภยั                69 รายการ 151.2844 19.7422 13.05 6,120                           -   4,808
4.1 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหนิเรียงท้ายน้ําฝ่ังซ้ายฝายลําเซบายอบุลราชธานี 

(นาหลู่)
นาแก คําเขือ่นแกว้ ยโสธร 9.0000 0.5969 6.63                30.0                             185 อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.2 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหนิเรียงท้ายน้ําฝ่ังขวาฝายลําเซบายอบุลราชธานี 
(นาหลู่)

นาแก คําเขือ่นแกว้ ยโสธร 9.5000 0.6058 6.38              30.00                             185  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.3 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหนิเรียงเหนือน้ําฝ่ังขวาฝายลําเซบาย (นาหลู่) นาแก คําเขือ่นแกว้ ยโสธร 9.5000 0.9604 10.11              30.00                             185  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.4 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมพนังกั้นน้ําชีบ้านแจ้งน้อย ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 9.5000 0.5447 5.73              20.00                             110  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.5 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมพนังกั้นน้ําชีบ้านท่าไห ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 9.7000 0.8810 9.08              20.00                               85  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.6 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหนิเรียง closer dam เขือ่นลําเซบายอบุลราชธานี ปะอาว เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 9.5000 0.0103 0.11              15.00                             190  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.7 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหนิเรียงตล่ิงเขือ่นลําเซบาย ปะอาว เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 10.0000 1.4909 14.91              10.00                             190  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.8 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหนิเรียง closer dam เขือ่นธาตุน้อย ธาตุน้อย เขือ่งใน อบุลราชธานี 9.5000 0.1051 1.11              10.00                             280  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.9 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมอาคารควบคุมไฟฟ้าสํารองเขือ่นลําเซบาย
อบุลราชธานี

ปะอาว เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 2.0000 0.3331 16.66              10.00                             190  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.10 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายเหนือเขือ่นลําเซบายอบุลราชธานี ปะอาว เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 6.0000 1.0001 16.67              20.00                             190  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.11 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ขดุลอกตระกอนในคลองส่งน้ําสาย MC สถานีสูบน้ํา P.1 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 0.5000 0.1051 21.02              50.00                             160  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.12 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ขดุลอกตระกอนในคลองส่งน้ําสาย MC สถานีสูบน้ํา P.6/1 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 0.5000 0.1051 21.02              50.00                             125  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.13 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ขดุลอกตระกอนในคลองส่งน้ําสาย MC สถานีสูบน้ํา P.5 หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 0.5000 0.1053 21.06              50.00                             160  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.14 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ําพร้อมอาคารประกอบ จํานวน 8 
แหง่ เขือ่นยโสธรฝ่ังขวา

เขือ่งคํา เมืองยโสธร ยโสธร 3.8000 1.1127 29.28              50.00                             210  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.15 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ําและมอเตอร์ พร้อม
ปรับปรุงกําจัดส่ิงกดีขวางสถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ํา
ปลายคลองภกัดีรําไพ

เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 9.9900                      -            -              75.00  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

 สถานะการด าเนินงาน/ชี้แจงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยู่ระหวา่งด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปัญหาอุปสรรค... เป็นตน้

โครงการบรรเทาปัญหาภยัแลง้และน้ าท่วม ในพ้ืนที่ 76 จงัหวดัทั่วประเทศ

มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2563

งบประมาณ (ล้านบาท)
รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ที่ไดร้บั
ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิัติ ชื่อโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
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ต าบล อ าเภอ จงัหวดั วงเงินจดัสรร เบิกจา่ย รอ้ยละ
 พ้ืนที่ที่รบัประโยชน์

(ไร)่
 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

 สถานะการด าเนินงาน/ชี้แจงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยู่ระหวา่งด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปัญหาอุปสรรค... เป็นตน้

งบประมาณ (ล้านบาท)
รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ที่ไดร้บั
ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิัติ ชื่อโครงการ

สถานที่ด าเนินการ

4.16 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ําและมอเตอร์ สถานี
สูบน้ําและประตูระบายน้ําคลองคมบาง

หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2.3900 2.3734     99.30            100.00  ดําเนินการแล้วเสร็จ

4.17 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ําและมอเตอร์ สถานี
สูบน้ําและประตูระบายน้ําคลองนารายณ์

คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2.7800                      -            -            100.00  ดําเนินการแล้วเสร็จ อยูร่ะหว่างการตรวจรับงาน และทําการเบิกจ่าย

4.18 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ําและมอเตอร์ สถานี
สูบน้ําและประตูระบายน้ําคลองสระบาป

เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2.4000                      -            -              75.00  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.19 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ําและมอเตอร์ สถานี
สูบน้ําและประตูระบายน้ําคลองดาวเรือง

จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2.4400 2.4322 99.68              75.00  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.20 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมพนังกั้นน้ํา ฝ่ังขวา บ้านลาดค้อ ปตร.บ้านหนองบึง ด่านม่วงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.9500 0.2490 26.21              30.00                            200  -                             100  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.21 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมพนังกั้นน้ํา ฝ่ังขวา บ้านหนองใส ปตร.บ้านหนองบึง โคกกอ่ง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.9700 0.3310 34.12              35.00                            150  -                             100  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.22 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมพนังกั้นน้ํา ฝ่ังขวา บ้านป่าบ่อ ปตร.บ้านหนองบึง ด่านม่วงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.9900 0.2817 28.45              30.00                            300  -                             100  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.23 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมพนังกั้นน้ํา ฝ่ังซ้าย บ้านท่าสาวคอย ปตร.บ้าน
หนองบึง

เชียงสือ โนนนาแกว้ สกลนคร 0.9400 0.2656 28.26              30.00                            500  -                             500  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.24 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแกม้ลิงหนองจอก โคกกอ่ง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.8000 0.3013 37.66              45.00                            200  -                             100  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.25 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแกม้ลิงหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม 0.9600 0.1162 12.10              20.00                             50  -                               50  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.26 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแกม้ลิงหนองขา้ว ยอดชาด วังยาง นครพนม 0.9700 0.0806 8.31              15.00                            100  -                               50  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.27 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแกม้ลิงเลิงเต่า นาคู่ นาแก นครพนม 0.8000 0.0664 8.30              15.00                            300  -                               50  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.28 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแกม้ลิงบึงแต้ ด่านม่วงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.9800 0.2819 28.77              35.00                            300  -                               20  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.29 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแกม้ลิงบึงคัน บ้านโพน โพนนาแกว้ สกลนคร 0.9800 0.2198 22.43              35.00                            250  -                               50  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.30 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแกม้ลิงบึงกลาง เชียงสือ โพนนาแกว้ สกลนคร 0.9600 0.2986 31.10              35.00                            100  -                               20  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.31 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันคลองดักน้ําและอาคารประกอบหว้ยวาน นาแก นาแก นครพนม 0.9900 0.0664 6.71              15.00                            300  -                             200  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.32 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกตะกอนคลองส่งน้ําสาย MC สถานีสูบน้ําบ้านนาแก นาแก นาแก นครพนม 0.8000 0.0830 10.37              15.00                             50  -                               20  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.33 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกตะกอนคลองส่งน้ําสายใหญ่ สถานีสูบน้ําบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม 0.6000 0.1629 27.15              30.00                            300  -                             200  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.34 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันคลองดักน้ําฝ่ังซ้ายหว้ยไร่ หนองสังข์ นาแก นครพนม 0.9700 0.0779 8.03              10.00                             50  -                               50  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.35 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันคลองดักน้ําหว้ยนาน้อย เชียงสือ โนนนาแกว้ สกลนคร 0.8500 0.1704 20.05              25.00                            100  -                               50  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.36 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ สถานีสูบน้ําบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม 0.9500 0.0895 9.42              10.00                             50  -                               70  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.37 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ สถานีสูบน้ําบ้านนาแก พิมาน นาแก นครพนม 0.9750 0.0996 10.21              15.00                            100  -                             100  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.38 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมอาคารประกอบคันพนัง บ้านหนองเทา ปตร.บ้าน
ตับเต่า

หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.9500                      -            -                   -                              100  -                               20  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.39 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมท่อรับน้ําป่า พนังกั้นน้ําฝ่ังซ้าย ลําน้ําบัง บ้านนา
สะเดา

หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.9800                      -            -                   -                              110  -                               20  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.40 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมท่อรับน้ําป่า พนังกั้นน้ําฝ่ังขวา ลําน้ําบัง บ้านหนอง
เทา

หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.9700                      -            -                   -                              120  -                               15  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.41 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกคลองระบายน้ําฝ่ังขวา สถานีสูบน้ําบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.4870                      -            -                   -                              100  -                               30  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.42 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกคลองระบายน้ําฝ่ังซ้าย สถานีสูบน้ําบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.4713                      -            -                   -                              100  -                               20  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.43 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมคันคลองชักน้ําสถานีสูบกลับ ปตร.ธรณิศนฤมิต น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม 0.9900 0.3577 36.13              40.00                            100  -                               25  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง
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ต าบล อ าเภอ จงัหวดั วงเงินจดัสรร เบิกจา่ย รอ้ยละ
 พ้ืนที่ที่รบัประโยชน์

(ไร)่
 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

 สถานะการด าเนินงาน/ชี้แจงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยู่ระหวา่งด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปัญหาอุปสรรค... เป็นตน้

งบประมาณ (ล้านบาท)
รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ที่ไดร้บั
ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิัติ ชื่อโครงการ

สถานที่ด าเนินการ

4.44 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมลาดคันดินด้านหน้า ปตร.หว้ยแคน ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 0.7900 0.2310 29.24              35.00                            120  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.45 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมลาดคันดินด้านหน้า ปตร.ธรณิศนฤมิต น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม 0.9000 0.2676 29.73              30.00                            150  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.46 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมท่อส่งน้ําเขา้นาสาย LMC สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ 2 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 0.8900 0.2659 29.88              30.00                            100  -                               20  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.47 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมทํานบดินด้านท้าย ปตร.ธรณิศนฤมิต น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม 1.5000 0.5408 36.05              40.00                            100  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.48 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมท่อรับน้ํา พนังกั้นน้ําฝ่ังขวา บ้านดงอนิํา ปตร. บ้าน
นาบัว

พระซอง นาแก นครพนม 1.8500                      -            -                   -                              150  -                               30  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.49 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมท่อรับน้ํา พนังกั้นน้ําฝ่ังซ้าย บ้านนาบัว ปตร. บ้าน
นาบัว

โคกหนิแฮ่ เรณูนคร นครพนม 1.7800                      -            -                   -                              130  -                               20  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.50 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกคลองดักน้ําหว้ยกดุวง บ้านกงุโกน หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4669                      -            -                   -                              100  -                               15  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.51 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกหว้ยวังขามป้อม บ้านหนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4920                      -            -                   -                              100  -                               25  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.52 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกหว้ยตับเต่า บ้านตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4853                      -            -                   -                              110  -                               20  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.53 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกหว้ยหนองเทาน้อย บ้านหนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4914                      -            -                   -                              120  -                               15  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.54 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกหว้ยนาเชือก บ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4879                      -            -                   -                              100  -                               15  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.55 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกหว้ยนาเชือกน้อย บ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4575                      -            -                   -                              100  -                               18  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.56 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกหว้ยเพ็ก บ้านกงุโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.4901                      -            -                   -                              120  -                               30  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.57 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ําเขา้นา สถานีสูบน้ําบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.8020                      -            -                   -                              140  -                               35  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.58 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ําเขา้นา สถานีสูบน้ําบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.8000                      -            -                   -                              150  -                               10  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.59 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกหว้ยไผ่ตอนบน บ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.9840 0.2007 20.40              25.00                            150  -                               10  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.60 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ขดุลอกหว้ยนาสะเดา บ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.9650 0.2041 21.15              25.00                            150  -                               10  อยูร่ะหว่างดําเนินการขดุลอกลําน้ํา

4.61 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้าน
หนองบึง

แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.4000 0.1249 31.23              35.00  -  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.62 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้านนา
ขาม

วังยาง วังยาง นครพนม 0.4000 0.2761 69.03              70.00  -  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.63 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้าน
นาคู่

นาคู่ นาแก นครพนม 0.4000 0.2725 68.13              70.00  -  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.64 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้าน
ตับเต่า

หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4000 0.2707 67.68              70.00  -  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.65 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้าน
นาบัว

โคกหนิแฮ่ เรณูนคร นครพนม 0.3500 0.1147 32.77              35.00  -  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.66 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายอาคารประกอบ หนองบัว
ทอง

วังยาง วังยาง นครพนม 0.5000 0.1330 26.60              30.00  -  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.67 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมประตูระบายน้ํา ปตร.บ้านนาบัว โคกหนิแฮ่ ปลาปาก นครพนม 0.6000 0.1394 23.23              25.00  -  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.68 สชป.7 คบ.น้ําก่ํา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงสูบกลับ ปตร.ธรณิศนฤมิต น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม 2.4952 0.3392 13.59              20.00  -  -  -  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

4.69 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมคลองส่งน้ําสาย MC-2R กม.2+200-2+300 สถานี
สูบน้ํา PR.2

กอ่เอ้ เขือ่งใน อบุลราชธานี 0.3238                      -            -                   -                               130  ยกเลิกโครงการ เนื่องจากดําเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือ
จ่ายปี 2563

5. ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep pool จดุที่ 4                                  1 รายการ 128.2364 0.3161 0.25                     20,000                     2.9000                           300
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ต าบล อ าเภอ จงัหวดั วงเงินจดัสรร เบิกจา่ย รอ้ยละ
 พ้ืนที่ที่รบัประโยชน์

(ไร)่
 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

 สถานะการด าเนินงาน/ชี้แจงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยู่ระหวา่งด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปัญหาอุปสรรค... เป็นตน้

งบประมาณ (ล้านบาท)
รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ที่ไดร้บั
ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิัติ ชื่อโครงการ

สถานที่ด าเนินการ

5.1 สชป.3 คบ.นครสวรรค์ ขดุบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep pool จุดที่ 4 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 128.2364 0.3161 0.25                2.00                        20,000                        2.9000                             300   อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง
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ต าบล อ าเภอ จงัหวดั วงเงินจดัสรร เบิกจา่ย รอ้ยละ
 พ้ืนที่ที่รบัประโยชน์

(ไร)่
 ปรมิาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์
(ครวัเรอืน)

 สถานะการด าเนินงาน/ชี้แจงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยู่ระหวา่งด าเนินการ/แล้วเสรจ็/ตดิปัญหาอุปสรรค... เป็นตน้

งบประมาณ (ล้านบาท)
รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ที่ไดร้บั
ล าดบั ส านัก หน่วยปฎบิัติ ชื่อโครงการ

สถานที่ด าเนินการ

1 รายการ 24.5700 2.7751        11                           -                             -                               -   
6.1 สคก. จัดสร้างเรือเกบ็ผักตบชวาและกําจัดวัชพืชขนาดเล็ก จํานวน

 50 ลํา
ปากเกร็ด นนทบุรี 24.5700 2.7751         11              20.00  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเหยี่ยน พรอ้มระบบระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ า   1 รายการ 66.1790                    -           -                       1,250                           -                               -   
7.1 สชป.2 คป.พะเยา/บค.1 คก. โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้ําหว้ยเหยีย่น พร้อมระบบระบาย

น้ําท้ายอา่งเกบ็น้ํา
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา 66.1790                      -            -                   -                           1,250  อยูร่ะหว่างดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

8. โครงการขุดลอกล าน้ าอิงตอนบนพรอ้มอาคารประกอบ                             1 รายการ 96.0425                    -           -                       1,400                     0.2572                             -   
8.1 สชป.2 คป.พะเยา/บค.1 คก. โครงการขดุลอกลําน้ําองิตอนบนพร้อมอาคารประกอบ แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 96.0425                      -            -                   -                           1,400                        0.2572  อยูร่ะหว่างดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

6. โครงการจดัหาเรอืก าจดัวชัพืช
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ
วงเงินจดัสรร การเบิกจา่ย รอ้ยละ

พ้ืนที่ชลประทาน
 (ไร)่

 พ้ืนที่ที่รับประโยชน์
(ไร)่

 ปริมาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

รวมทัง้สิ้น 3 โครงการ 45 รายการ 1,466.2180 1,426.3528 17.2438 1.21 0.45 1,350 65,738 6.04 20,470

1. โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธภิาพแหล่งน้ าชลประทาน จ านวน 34 รายการ 346.7180 306.8528 17.2438 5.62          1,350             65,738 6.04                 20,470
1 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ แกม้ลิงโสกหินเหล็กไฟ พร้อมอาคารประกอบ ตําบล

บ้านกง อําเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแกน่
บ้านกง หนองเรือ ขอนแกน่ 11.3850 10.7344 0.4700 4.38 5.00 100 0.13                       100  อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัหาวัสดุกอ่สร้างสําหรับงานอาคาร

ประกอบ งานขุดลอกยงัไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากมี
ปริมาณน้ําเต็มพืน้ที่แกม้ลิง คาดว่าจะเร่ิมดําเนินการได้ในเดือน 
มกราคม 2564

2 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ แกม้ลิงหนองทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ ตําบลบ้านกง
 อําเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแกน่

บ้านกง หนองเรือ ขอนแกน่ 25.0000 23.4743 0.1765 0.75 5.00 250 0.86                       150  อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัหาวัสดุกอ่สร้างสําหรับงานอาคาร
ประกอบ งานขุดลอกยงัไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากมี
ปริมาณน้ําเต็มพืน้ที่แกม้ลิง คาดว่าจะเร่ิมดําเนินการได้ในเดือน 
มกราคม 2564

3 สชป. 6 คป.ขอนแกน่ แกม้ลิงหนองผือ พร้อมอาคารประกอบ ตําบลบ้านผือ
 อําเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแกน่

บ้านผือ หนองเรือ ขอนแกน่ 13.3080 12.4697                    -                - 5.00 100 0.70                       100  อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัหาวัสดุกอ่สร้างสําหรับงานอาคาร
ประกอบ งานขุดลอกยงัไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากมี
ปริมาณน้ําเต็มพืน้ที่แกม้ลิง คาดว่าจะเร่ิมดําเนินการได้ในเดือน 
มกราคม 2564

4 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกฝายสา ตําบลแม่สา อําเภอเวียงสา จงัหวัด
น่าน

แม่สา เวียงสา น่าน 2.7000 2.6736                    -                - 5.00 9,395 0.03                    1,453  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

5 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกฝายห้วยสาล่ี (ปชด.) ตําบลน้ํามวบ อําเภอ
เวียงสา จงัหวัดน่าน

น้ํามวบ เวียงสา น่าน 1.3000 0.1065                    -                - 5.00 200 0.02                       136  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

6 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําฮิ (พรด.) ตําบลปงสนุก อําเภอ
เวียงสา จงัหวัดน่าน

ปงสนุก เวียงสา น่าน 10.8000 7.7884                    -                - 5.00 800 0.14                       150  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

7 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําพง (พรด.) ตําบลพงษ์ อําเภอ
สันติสุข จงัหวัดน่าน

พงษ์ สันติสุข น่าน 2.7000 2.6736                    -                - 5.00 800 0.03                       469  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

8 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกตะกอนหน้าฝายน้ํายา่ง ตําบลศิลาเพชร 
อําเภอปัว จงัหวัดน่าน

ศิลาเพชร ปัว น่าน 2.7000 0.0715                    -                - 5.00 2,469 0.03                    1,288  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

9 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําแหง ตําบลนาน้อย อําเภอนา
น้อย จงัหวัดน่าน

นาน้อย นาน้อย น่าน 4.7250 2.8145                    -                - 5.00 5,173 0.06                    4,203  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

10 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกฝายสมุน ตําบลสะเนียน อําเภอเมือง จงัหวัด
น่าน

สะเนียน เมือง น่าน 1.9800 1.0160                    -                - 5.00 7,715 0.03                    1,375  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

11 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกฝายหมอเมือง ตําบลหนองแดง อําเภอแม่จริม
 จงัหวัดน่าน

หนองแดง แม่จริม น่าน 1.9800 0.2995                    -                - 5.00 1,000 0.03                       130  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

12 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําแกน่ ตําบลน้ําแกน่ อําเภอภู
เพียง จงัหวัดน่าน

น้ําแกน่ ภูเพียง น่าน 5.4000 3.1505                    -                - 5.00 2,500 0.07                       706  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎิบัติ ชื่อโครงการ

สถานทีด่ าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

โครงการเพ่ือเตรียมการรับมือ บรรเทาปญัหาน้ าท่วม และเพ่ิมประสิทธภิาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝนป ี2563

มติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 15 กันยายน 2563

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

สถานะการด าเนินงาน/ชี้แจงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ
วงเงินจดัสรร การเบิกจา่ย รอ้ยละ

พ้ืนที่ชลประทาน
 (ไร)่

 พ้ืนที่ที่รับประโยชน์
(ไร)่

 ปริมาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎิบัติ ชื่อโครงการ

สถานทีด่ าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

สถานะการด าเนินงาน/ชี้แจงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

13 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําเกีย๋น ตําบลน้ําเกีย๋น อําเภอภู
เพียง จงัหวัดน่าน

น้ําเกีย๋น ภูเพียง น่าน 5.4000 3.0273                    -                - 5.00 2,000 0.07                       415  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

14 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกฝายน้ํากอน ตําบลพญาแกว้ อําเภอเชียงกลาง
 จงัหวัดน่าน

พญาแกว้ เชียงกลาง น่าน 2.7000 0.7322                    -                - 5.00 1,756 0.03                       487  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

15 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยต้นต้อง ตําบลพระธาตุ อําเภอ
เชียงกลาง จงัหวัดน่าน

พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 3.3750 0.9985                    -                - 5.00 0.04                        30  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

16 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําปอน ตําบลปอน อําเภอทุ่งช้าง 
จงัหวัดน่าน

ปอน ทุ่งช้าง น่าน 2.7000 1.4753                    -                - 5.00 600 0.03                       272  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

17 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําน้ําและ ตําบลและ อําเภอทุ่งช้าง 
จงัหวัดน่าน

และ ทุ่งช้าง น่าน 2.7000 1.9701                    -                - 5.00 1,500 0.03                       184  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

18 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยบัว ตําบลศิลาเพชร อําเภอปัว
 จงัหวัดน่าน

ศิลาเพชร ปัว น่าน 2.7000 0.8042                    -                - 5.00 600 0.03                       390  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

19 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยยาง ตําบลป่าแลวหลวง 
อําเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 4.0500 4.0063                    -                - 5.00 4,400 0.05                    2,780  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

20 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยขอนแกน่ 2 ตําบลป่าแลว
หลวง อําเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 2.7000 0.6657                    -                - 5.00 900 0.03                        26  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

21 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยลากปืน ตําบลป่าแลวหลวง 
อําเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 1.9800 0.3383                    -                - 5.00 300 0.03                        16  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

22 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยขอนแกน่ 1 ตําบลป่าแลว
หลวง อําเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 2.7000 0.2300                    -                - 5.00 200 0.03                        27  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

23 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยข้าวหลาม ตําบลป่าแลวหลวง
 อําเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 1.9850 0.4800                    -                - 5.00 800 0.03                        26  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

24 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยนกคุ้ม ตําบลป่าคา อําเภอท่า
วังผา จงัหวัดน่าน

ป่าคา ท่าวังผา น่าน 2.7000 0.7376                    -                - 5.00 280 0.03                        50  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

25 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกักลที่ 1

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ําห้วยมัด ตําบลอวน อําเภอปัว 
จงัหวัดน่าน

อวน ปัว น่าน 4.0500 1.1605                    -                - 5.00 600 0.05                        86  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

26 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 2

ขุดแกม้ลิงหน้าฝายแม่ยม ตําบลบ้านกลาง อําเภอสอง
 จงัหวัดแพร่

บ้านกลาง สอง แพร่ 40.0000 40.0000 7.7905           19 16.32 5,000 1.10                       200  อยูร่ะหว่างดําเนินการกอ่สร้าง

27 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 2

ขุดลอกทางน้ําชลประทานห้วยร่องแวง ตําบลร่อง
กาศ อําเภอสูงเม่น จงัหวัดแพร่

ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 5.0000 5.0000 1.1501           23 22.25 100 0.22                        50  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ
วงเงินจดัสรร การเบิกจา่ย รอ้ยละ

พ้ืนที่ชลประทาน
 (ไร)่

 พ้ืนที่ที่รับประโยชน์
(ไร)่

 ปริมาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎิบัติ ชื่อโครงการ

สถานทีด่ าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

สถานะการด าเนินงาน/ชี้แจงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

28 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 2

ขุดลอกทางน้ําชลประทานห้วยแม่สาย ตําบลบ้าน
กาศ อําเภอสูงเม่น จงัหวัดแพร่

บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 9.0000 9.0000 1.2346           14 14.49 200 0.40                       100  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

29 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 2

ขุดลอกทางน้ําชลประทานห้วยแม่ยางน้อย ตําบล
หนองม่วงไข่ อําเภอหนองม่วงไข่ จงัหวัดแพร่

หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 9.0000 9.0000 1.2605           14 12.22 200 0.40                       100  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

30 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 2

ขุดลอกทางน้ําชลประทานห้วยแม่ยางหลวง ตําบล
แม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่

แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 9.0000 9.0000 1.6397           18 7.51 200 0.40                       100  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

31 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 2

ขุดลอกทางน้ําชลประทานห้วยแม่คํามี ตําบลตําหนัก
ธรรม อําเภอหนองม่วงไข่ จงัหวัดแพร่

ตําหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 9.0000 9.0000 1.3891           15 11.16 200 0.40                       100  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

32 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 2

ขุดลอกทางน้ําชลประทานห้วยแม่หล่าย ตําบลห้วย
ม้า อําเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 9.0000 9.0000 2.1328           24 21.50 200 0.40                       100  อยูร่ะหว่างดําเนินการขุดลอก

33 สชป. 2 คส.ชป.2 ฝายบ้านนาแกว้ - นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ํา ตําบล
นาแส่ง อําเภอเกาะคา จงัหวัดลําปาง

นาแส่ง เกาะคา ลําปาง 98.0000 97.9880                    -                -                 -             1,350 13,000 -                    3,800  อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

34 สชป. 2 คป.ลําปาง แกม้ลิงบ้านสบตํ๋า พร้อมอาคารประกอบ ตําบลนา
แกว้ อําเภอเกาะคา จงัหวัดลําปาง

นาแกว้ เกาะคา ลําปาง 35.0000 34.9663                    -                -                 -   2,200 0.10                       871  อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

2. โครงการจดัหาครภุัณฑ์เรอืขุดใช้งานชลประทาน จ านวน 6 ล า จ านวน 6 รายการ 870.0000 870.0000                  -               -              -                     -                    -                         -   
1 สคก. ส่วนบริหาร

เคร่ืองจกัรกลที่
 6

เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 6 
ตําบลม่วงชุม อําเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน 1 ลํา

ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 145.0000 145.0000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

2 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 3

เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 3 
ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จงัหวัดขอนแกน่ จํานวน
 1 ลํา

น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน่ 145.0000 145.0000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

3 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 1

เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 1 
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเกด็ จงัหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน 1 ลํา

ลวงเหนือ ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 145.0000 145.0000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

4 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 4

เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 4 
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 1 ลํา

โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 145.0000 145.0000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

5 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 5

เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 5  
ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา จํานวน 1 ลํา

หันตรา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 145.0000 145.0000                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

6 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 7

เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 7 
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา จํานวน
 1 ลํา

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 145.0000 145.0000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง
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ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
วงเงิน ครม. 

อนุมัติ
วงเงินจดัสรร การเบิกจา่ย รอ้ยละ

พ้ืนที่ชลประทาน
 (ไร)่

 พ้ืนที่ที่รับประโยชน์
(ไร)่

 ปริมาตรความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

ล าดบั ส านัก หน่วยปฎิบัติ ชื่อโครงการ

สถานทีด่ าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)

รอ้ยละผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั

สถานะการด าเนินงาน/ชี้แจงเพ่ิมเตมิ
เช่น อยูร่ะหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

3. โครงการจดัหาครภุัณฑ์รถขุดแบบโป๊ะเหล็ก 
แบบตดิตัง้ปัม๊ขุด-ดดูเลน 249.5000 249.5000                  -               -              -                     -                    -                         -   
1 สคก. ส่วนบริหาร

เคร่ืองจกัรกลที่
 6

รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดต้ังปั๊มขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge Pump in Amphibious 
Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 6 ตําบลม่วง
ชุม อําเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1 คัน

ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 49.9000 49.9000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

2 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 5

รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดต้ังปั๊มขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge  Pump in Amphibious 
Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 5 ตําบล
หันตรา อําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา  จํานวน 1 คัน

หันตรา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 49.9000 49.9000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

3 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 7

รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดต้ังปั๊มขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge Pump in Amphibious 
Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 7 ตําบล
ควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา จํานวน 1 คัน

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 49.9000 49.9000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

4 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 2

รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดต้ังปั๊มขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge Pump in Amphibious 
Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 2 ตําบลท่า
ทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก จํานวน 
1 คัน

ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 49.9000 49.9000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง

5 สคก. ส่วนบริหาร
เคร่ืองจกัรกลที่

 3

รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดต้ังปั๊มขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge Pump in Amphibious 
Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจกัรกลที่ 3 ตําบลน้ํา
พอง อําเภอน้ําพอง จงัหวัดขอนแกน่ จํานวน 1 คัน

น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน่ 49.9000 49.9000                    -                -                 -    อยูร่ะหว่างดําเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง


