


งบประมาณรายจา่ยงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการด าเนินงาน

มติ ครม.
8 มิ.ย. 64
ครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
ส าหรั บร อง รั บการ แ ก้ ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง

-
%

24 รายการ

คิดเป็นร้อยละ  -

426.4720 ล้านบาท

เบิกจ่าย  - ล้านบาท

ด าเนินงานจัด ซ้ือเค ร่ืองสูบ น้้าแบบ
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วง
ฤดูฝนปี 2564 

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

• อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ตรวจรับครุภัณฑ์ 
24 รายการ

มติ ครม.
14 ก.ย. 

64

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพื่ อป้ องกันการ เกิ ด
อุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง ปี 2564

98.70
%

1,046 รายการ

คิดเป็นร้อยละ  98.20

1,562.3015 ล้านบาท
เบิกจ่าย  1,534.2087 ล้านบาท

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64

ค้าสั่งนายก
29 ก.ย.

64

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

55.00
%

1 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 0.11

94.7000 ล้านบาท

เบิกจ่าย  0.0996 ล้านบาท

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

ค้าสั่งนายก
29 ก.ย.

64

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ าและ
ระบายน้ า คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา 3
และคลองระบายน้ าดี 9 พร้อมอาคาร
ประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

90.00
%

1 รายการ

คิดเป็นร้อยละ  88.28

83.0889 ล้านบาท

เบิกจ่าย  73.3511 ล้านบาท

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

ค้าสั่งนายก
29 ก.ย.

64

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

85.00
%

1 รายการ

คิดเป็นร้อยละ  61.18

70.0000 ล้านบาท

เบิกจ่าย  42.8261 ล้านบาท

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

มติ ครม.
15 มิ.ย.

64

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ปี 2563/2564

ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่

ปริมาณน้้า 15.48 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่

57.27
%

44 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 63.98

1,183.3080 ล้านบาท
เบิกจ่าย 757.0953 ล้านบาท

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

กปร. 
ปี 2564

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
(กปร.) ประจ าปี 2564

71 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 88.75

1,185.2702 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,051.9448 ล้านบาท

86.06
%

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

12 รายการ

ด าเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทาน 
จัดหาแหล่งน้้าให้โรงเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน  และโครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 

• แล้วเสร็จ 59 รายการ

ผลการด าเนินงาน 

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

22 รายการ

• แล้วเสร็จ 22 รายการ

• แล้วเสร็จ 1,044 รายการ

• ยกเลิก 2 รายการ

ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่

ปริมาณน้้า 1.26 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่

ผลสัมฤทธ์ิ = 860,965  ไร่

ปริมาณน้้า   16.74 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = 11.28 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

ตัวชี้วัดของโครงการ

ครัวเรือน    141,057 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธ์ิ = 126,203 ครัวเรือน

67.38

86.76 
89.47

ผลการด าเนินงาน 

มีมติ ค.ร.ม./ค าสั่งนายก อนุมัติงบกลาง 64 

รวม 7 คร้ัง จ านวน 1,188 รายการ

3,459.5256 ล้านบาทเบิก 75.12

4,605.1406 ล้านบาทงบประมาณ

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่

1,125 รายการ

แล้วเสร็จ

94.70 

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

61 รายการ

ด าเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ

5.13

2 รายการ

ยกเลิก
0.17



งบประมาณรายจา่ยงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน 
มีมติ ค.ร.ม./ค าสั่งนายก อนุมัติงบกลาง 65 

รวม 2 ครั้ง จ านวน 667 รายการ

596.1323 ล้านบาทเบิก 28.502,091.6283 ล้านบาทงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน 

มติ ครม.

29 ม.ีค. 
65

620 รายการ

1,126.1852 ล้านบาท

28.57
%

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิง้ช่วง ปี 2565

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้้า   0.31 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธ์ิ = - ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน ์1,657,922 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 93,979  ไร่

ครัวเรือน    130,088 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 14,997 ครัวเรือน

กปร. 

ปี 2565

47    รายการ

965.4431 ล้านบาท

▪ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30 รายการ

▪ จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 รายการ

▪ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ

14.10
%

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
ประจ าปี 2565

▪ แล้วเสร็จ 90 รายการ
▪ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 514 รายการ
▪ จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 รายการ
▪ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ
▪ ยกเลิก 2 รายการ

ส่วนติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน

ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน

พื้นท่ีรับประโยชน์ 1,657,922 ไร่
ปริมาณน้้า 0.31 ล้าน ลบ.ม.

22 รายการ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

3.30 

544 รายการ

ด าเนินการก่อสร้าง

81.56

90 รายการแล้วเสร็จ 13.49 

ด าเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหา
แหล่งน้้าให้โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน  และ
โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

เบิกจ่าย  403.9747 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ  19.90

เบิกจ่าย  192.1576 ล้านบาท

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

9 รายการ

เตรียมการจัดซื้อจดัจา้ง 

1.35 

คิดเป็นร้อยละ  35.87
11.53

5.67 



ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565) 
 

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. 2564 – 2565) มีรายละเอียด
การดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
4,605.1406 ล้านบาท จำนวน 1,188 รายการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 900 ไร่ 
พ้ืนที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่ ความจุเพ่ิมขึ้น 16.74 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 141,057 ครัวเรือน 
ผลการเบิกจ่าย 3,459.5256 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.12 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 1,125 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 94.70 (สามารถเพ่ิมความจุกักเก็บ 11.28 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67.38 เพ่ิมพ้ืนที่ 
รับประโยชน์ 860,965 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.76 และครัวเรือนรับประโยชน์ 126,203 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
89.47) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.13 และยกเลิก  
2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 (งบประมาณ 0.9768 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการ  
ให้สอดคล้องกับพื้นท่ีดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด) 

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2,091.6283 ล้านบาท จำนวน 667 รายการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ 
1,657,922 ไร่ ความจุเพ่ิมขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน ผลเบิกจ่าย 
596.1323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.50 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.49  
(สามารถเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ 93,979 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.67 และครัวเรือนรับประโยชน์ 14,997 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 11.53) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 544 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.56 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.30 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 1.35 และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.30 (เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน) 

สำหรับรายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้ 
 

  งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับปัญหาในระยะสั้น 

หรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา  
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อน  
ของเกษตรกรและประชาชนได้ทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อม สำหรับป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

 
 



- 2 - 

ระยะเวลาดำเนินงาน : สิงหาคม 2565 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์  

คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้า จึงทำให้  
ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ 

2.  โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 
มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564  
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุน

ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ  
รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน  
รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 900 ไร่ พ้ืนที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพ่ิมขึ้น  
15.48 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัตงิบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 757.0953 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.98 ผลการดำเนินงาน 

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์  22 รายการ และดำเน ินการแล้วเสร็จ 22 รายการ  
(สามารถเพ่ิมความจุ 10.02 ล้าน ลบ.ม. เพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ 34,791 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,427 
ครัวเรือน) 

3.  โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564  
และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565 

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564  

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน  

และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564/2565 

ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ความจุเพ่ิมขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือน 

รับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : กรกฎาคม 2565 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัตงิบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท จำนวน 1,046 รายการ 
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ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,534.2087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.20 ผลการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,044 รายการ (สามารถเพ่ิมความจุ 1.26 ล้าน ลบ.ม. เพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ 

และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,776 ครัวเรือน) และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อ

รายการให้สอดคล้องกับพื้นท่ีดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด) 

4.  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 

นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 29 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การใช้พ้ืนที่ลุ่มต่ำบางบาล เพ่ือรับน้ำนองตามแผนบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ 
ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัตงิบประมาณ จำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ  

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.0996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 แบ่งการดำเนินงานเป็น  
2 ประเภท คือ ประเภทงานก่อสร้าง ปันจุบันอยู่ ระหว่างก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 55.00  
และประเภทการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยเครื่องสูบน้ำพร้อมการติดตั้งระบบ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน
สิงหาคม 2565 

5.  โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั ่งขวา 3  
และคลองระบายดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี 

นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 29 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองส่งน้ำ 1 ขวา– สายใหญ่

ฝั่งขวา 3 – คลองระบายน้ำ ดี 9 เพื่อควบคุมการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัตงิบประมาณ จำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ 

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 73.3511 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.28 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90.00 
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6.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี 
นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 29 กันยายน 2564  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ (สะพานท่าตะคร้อ) เพ่ือให้

สามารถป้องกันความเสียหาย และการพังทลายของแนวตลิ่ง ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลทางการเกษตร 
และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ 
จะทำให้การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัตงิบประมาณ จำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 42.8261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.18 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85.00 

7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564  
ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ 

ให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น  
การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,051.9448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.75 ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 12 รายการ  
ทั้งนี้  กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 

ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ครั ้ง คือ ครั้งที ่ เมื ่อ 1 วันที ่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที ่ 2  
วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 
มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 
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  งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง 

และฝนทิ้งช่วง ปี 2565 
มติคณะรัฐมนตรี : 29 มีนาคม 2565 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือดำเนินการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565  

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนสามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ ความจุเพ่ิมขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือน 
รับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,126.1852 ล้านบาท จำนวน 620 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 403.9747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.87 ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 90 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 514 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
7 รายการ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้ว
พบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแผน 

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2565    
ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ 

ให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น  
การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 965.4431 ล้านบาท จำนวน 47 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 192.1576 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.90 ผลการดำเนินงาน 

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 30 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15 รายการ และอยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ 

ท้ังนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี
งบประมาณ 2565 จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งท่ี เมื่อ 1 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 17 มีนาคม 2565 และครั้งท่ี 4 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565

ร้อยละ 1 - 40 ร้อยละ 41 - 80 ร้อยละ 81 - 99 รวม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

รวมท้ังส้ิน 6,696.7688 4,055.6580 60.56 1,855 9 22 309 223 73 605 1,215 4 900             -   2,650,220 954,944 17.05 11.28 271,145 141,200

1 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4,605.1406 3,459.5256 75.12 1,188                        -                    -   0 33 28 61 1,125 2 900             -   992,298 860,965 16.74 11.28 141,057 126,203

1.1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกลส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2564

426.4720 24 24 24

1.2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 
2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2564

1,183.3080 757.0953 63.98 44 2 20 22 22 900 51,291 34,791 15.48 10.02 13,213 2,427

1.3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 
2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2564

1,562.3015 1,534.2087 98.20 1,046 1,044 2 827,424 826,174 1.26 1.26 123,896 123,776

1.4 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาบางบาล

94.7000 0.0996 0.11 1 1 1 56,020 1,088

1.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ าและระบายน้ า คลองส่งน้ าสายใหญ่
ฝ่ังขวา 3 และคลองระบายน้ าดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

83.0889 73.3511 88.28 1 1 1 42,563 2,800

1.6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี 70.0000 42.8261 61.18 1 1 1 15,000 60

1.7 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ประจ าปี 2564 1,185.2702 1,051.9448 88.75 71 5 7 12 59

2. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2,091.6283 596.1323 28.50 667 9 22 309 190 45 544 90 2              -               -   1,657,922    93,979.00 0.31                     -   130,088 14,997

2.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนท้ิงช่วง ปี 2565 
เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565

1,126.1852 403.9747 35.87 620 7 7 291 180 43 514 90 2 1,657,922 93,979 0.31 130,088 14,997 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565

2.2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ประจ าปี 2565 965.4431 192.1576 19.90 47 2 15 18 10 2 30

หมายเหตุ :

     1.  ยกเลิก 4 รายการ ได้แก่

        งบประมาณราย จ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2564

               1. ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าชลหารพิจิตร 1 บานฝาท่อ (Discharge Pipe)   ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 0.4884 ล้านบาท เน่ืองจากไม่สามารถปรับเปล่ียนช่ือรายการให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีด าเนินการจริงจึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด

               2. ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าชลหารพิจิตร 2 บานฝาท่อ (Discharge Pipe)   ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 0.4884 ล้านบาท เน่ืองจากไม่สามารถปรับเปล่ียนช่ือรายการให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีด าเนินการจริงจึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด

        งบประมาณราย จ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2565

               1. ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 2 เคร่ือง สถานีสูบน้ าบ้านหนองขาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบประมาณ 0.1144 ล้านบาท เน่ืองจากเม่ือตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน

               2. ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 2 เคร่ือง สถานีสูบน้ าบ้านจิกรากข่า โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบประมาณ 0.1102 ล้านบาท เน่ืองจากเม่ือตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน

ร้อยละ
รวมรายการ

ท้ังส้ิน
อยู่ระหว่างเตรียมการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.) ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)อยู่ระหว่าง
จัดซ้ือ-จัดจ้าง

อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณราย จ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2564 - 2565
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (รายการ) ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

หมายเหตุพ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์ (ไร่)
งบประมาณ ผลเบิกจ่าย
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ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565

ต าบล อ าเภอ จังหวัด
วงเงิน

สงป.อนุมัติ
เบิกจ่าย ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน จ านวน 61 รายการ 1,637.3484 615.9249 37.62 1.11

1 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 24 น้ิว ส านักเคร่ืองจักรกล ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 เคร่ือง

บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 7.8560               -         -                   -   

2 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 24 น้ิว  ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 1 ต าบลลวง

เหนืออ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 

เคร่ือง

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 7.8560               -         -                   -   

3 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ต าบลท่า

ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 เคร่ือง

ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 7.8560               -         -                   -   

4 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 ต าบลน้ า

พอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 เคร่ือง

น้ าพอง น้ าพอง ขอนแก่น 7.8560               -         -                   -   

5 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 4 ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 

เคร่ือง

โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 7.8560               -         -                   -   

6 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5 ต าบล

หันตรา อ าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน

 1 เคร่ือง

หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 7.8560               -         -                   -   

7 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 ต าบลม่วง

ชุม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 เคร่ือง

ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 7.8560               -         -                   -   

8 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 ต าบล

ควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 1 

เคร่ือง

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 7.8560               -         -                   -   

9 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 30 น้ิว ส านักเคร่ืองจักรกล ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จ านวน 2 เคร่ือง

บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23.5680               -         -                   -   

10 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 30 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 1 ต าบลลวง
เหนืออ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 

เคร่ือง

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 23.5680               -         -                   -   

11 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 30 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ต าบลท่า

ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 2 เคร่ือง

ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 23.5680               -         -                   -   

12 35.87107284 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 30 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 ต าบลน้ า
พอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 2 เคร่ือง

น้ าพอง น้ าพอง ขอนแก่น 23.5680               -         -                   -   

13 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 30 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 4 ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 

เคร่ือง

โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 23.5680               -         -                   -   

งบประมาณ (ล้านบาท)

ล าดับ มติคณะรัฐมนตรี ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2564

จ าแนกตามรายการงานอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 61 รายการ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด
วงเงิน

สงป.อนุมัติ
เบิกจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ล าดับ มติคณะรัฐมนตรี ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

14 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 30 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5 ต าบล

หันตรา อ าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน

 2 เคร่ือง

หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 23.5680               -         -                   -   

15 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 30 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 ต าบลม่วง

ชุม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 เคร่ือง

ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 23.5680               -         -                   -   

16 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 30 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 ต าบล

ควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 2 
เคร่ือง

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23.5680               -         -                   -   

17 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 42 น้ิว ส านักเคร่ืองจักรกล ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จ านวน 1 เคร่ือง

บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 21.8850               -         -                   -   

18 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 1 ต าบลลวง

เหนืออ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 

เคร่ือง

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 21.8850               -         -                   -   

19 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ต าบลท่า

ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 เคร่ือง

ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 21.8850               -         -                   -   

20 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 ต าบลน้ า

พอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 เคร่ือง

น้ าพอง น้ าพอง ขอนแก่น 21.8850               -         -                   -   

21 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 4 ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 

เคร่ือง

โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 21.8850               -         -                   -   

22 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5 ต าบล

หันตรา อ าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน

 1 เคร่ือง

หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 21.8850               -         -                   -   

23 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 ต าบลม่วง

ชุม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  1 เคร่ือง

ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 21.8850               -         -                   -   

24 วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สคก. สคก เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค 

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 ต าบล

ควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 1 

เคร่ือง

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 21.8850               -         -                   -   

25 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สชป.2 คป.พะเยา ขุดลอกกว๊านพะเยา ต าบลบ้านต๋อม,บ้านสาง,บ้านตุ่น
,แม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

บ้านต๋อม,
บ้านสาง,

บ้านตุ่น,แม่ใส

เมือง พะเยา 147.9683 88.9843 60.14 60.00

26 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สชป.2 คป.พะเยา หนองเล็งทราย ระยะ 3 ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา

แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 114.2635 30.1487 26.39 53.00

27 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สชป.6 คป.ร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า พ้ืนท่ี

ชลประทาน 900 ไร่ บ้านดอนแก้ว ต าบลบึงงาม 
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 39.4152 38.0950 96.65 98.00

28 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สชป.6 คป.ร้อยเอ็ด แก้มลิงกุดแขแซพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก

 1.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ต าบลบึงงาม อ าเภอทุ่งเขา

หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45.0000 43.0050 95.57 98.00
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29 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สชป.6 คป.ร้อยเอ็ด แก้มลิงกุดบึกพร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเก็บกัก 

0.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ต าบลบึงงาม อ าเภอทุ่งเขา

หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 40.0000 37.1753 92.94 98.00

30 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สชป.5 คบ.น้ าอูน ขุดลอกอ่างเก็บน้ าน้ าอูน (บ้านกลาง) ต าบลกุดไห 

อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

กุดไห กุดบาก สกลนคร 29.9900 13.4405 44.82 93.00

31 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 จังหวัด 

กาญจนบุรี จ านวน 3 เคร่ือง

ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 7.8560               -         -                   -   

32 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 จังหวัด

กาญจนบุรี จ านวน  1 เคร่ือง

ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 21.8850               -         -                   -   

33 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 จังหวัด

ขอนแก่น จ านวน 1 เคร่ือง

น้ าพอง น้ าพอง ขอนแก่น 7.8560               -         -                   -   

34 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค
ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 จังหวัด

ขอนแก่น จ านวน 1 เคร่ือง

น้ าพอง น้ าพอง ขอนแก่น 21.8850               -         -                   -   

35 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค
ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 1 จังหวัด

เชียงใหม่ จ านวน 1 เคร่ือง

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 7.8560               -         -                   -   

36 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 1 จังหวัด

เชียงใหม่ จ านวน 1 เคร่ือง

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 21.8850               -         -                   -   

37 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 4 จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 1 เคร่ือง

โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 7.8560               -         -                   -   

38 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 4 จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 1 เคร่ือง

โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 21.8850               -         -                   -   

39 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 24 น้ิว ส านักเคร่ืองจักรกล จังหวัดนนทบุรี  

จ านวน 1 เคร่ือง

บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 7.8560               -         -                   -   

40 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 42 น้ิว ส านักเคร่ืองจักรกล จังหวัดนนทบุรี  

จ านวน 1 เคร่ือง

บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 21.8850               -         -                   -   

41 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 3 เคร่ือง

หันตรา เมือง พระนครศรีอยุธยา 7.8560               -         -                   -   

42 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 เคร่ือง

หันตรา เมือง พระนครศรีอยุธยา 21.8850               -         -                   -   

43 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 จังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 1 เคร่ือง

ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 7.8560               -         -                   -   

44 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 จังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 1 เคร่ือง

ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 21.8850               -         -                   -   

45 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ขนาด 24 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 จังหวัด

สงขลา จ านวน 3 เคร่ือง

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 7.8560               -         -                   -   

46 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 สคก. สคก. เคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค
ขนาด 42 น้ิว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 จังหวัด

สงขลา จ านวน 1 เคร่ือง

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 21.8850               -         -                   -   

47 วันท่ี 29 กันยายน 2564 สคก.  คบ.บางบาล โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 4 สถานี ครง

การส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางบาล

 เมือง

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 94.7000 0.0996 0.11 55.00
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48 วันท่ี 29 กันยายน 2564 สชป.14 คบ.เพชรบุรี โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ าและระบายน้ า 

คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังขวา 3 และคลองระบายน้ าดี 9

 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 83.0889 73.3511 88.28 90.00

49 วันท่ี 29 กันยายน 2564 สชป.14  คบ.แก่ง

กระจาน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าห้วยแม่

ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 70.0000 42.8261 61.18 85.00

50 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.4 สชป.4 โครงการอ่างเก็บน้ าคลองข่อยพร้อมระบบส่งน้ าอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ

หนองบัวใต้ เมือง ตาก 39.8632 30.6628 76.92 87.00

51 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.4 คป.ตาก โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้าน

คลองไม้แดง

ยกกระบัตร สามเงา ตาก 25.6491 25.4441 99.20 85.00

52 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 
ประจ าปี 2564

สชป.4 คป.ตาก โครงการสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้าบ้านหนองแม่ล่าง

พร้อมระบบส่งน้ าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริระยะท่ี ๑

ยกกระบัตร สามเงา ตาก 39.5943 18.3064 46.23 60.00

53 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 
ประจ าปี 2564

สชป.6 คป.ขอนแก่น โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเบ็ญ พร้อมอาคาร

ประกอบ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 18.0000 17.9006 99.45 98.00

54 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.6 คป.ขอนแก่น โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองฝ่ายสามร้อย พร้อม
อาคารประกอบอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 37.0000 34.6355 93.61 93.00

55 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.13 คป.กาญจนบุรี โครงการจัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์การเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงและหมู่บ้านบริเวณ

ใกล้เคียง

เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 9.7730 7.7046 78.84 95.00

56 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.13 คป.กาญจนบุรี โครงการจัดหาน้ าสนับสนุนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านทิไล่ป้า

ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 30.7802 25.1322 81.65 80.00

57 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.13 คป.กาญจนบุรี โครงการจัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์การเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุนนาค

ปางสนุก สังขละบุรี กาญจนบุรี 30.7398 27.5029 89.47 80.00

58 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.15 ผศร.ปากพนัง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 7.8391 3.1222 39.83 97.00

59 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.1 คส.ชป.1 โครงการจัดหาน้ าสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ่างเก็บน้ าบ้านจันทร์พร้อม

ระบบส่งน้ า

กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 29.2825 23.8663 81.50 62.24

60 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.2 คป.ล าปาง โครงการแก้มลิงบ้านนาเบ้ียพร้อมระบบส่งน้ าอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (จัดหาแหล่งน้ าสนับสนุน

ราษฎรบ้านนาเบ้ีย)

นาโป่ง เถิน ล าปาง 31.3823 26.1051 83.18 77.00

61 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) 

ประจ าปี 2564

สชป.10 คบ.ป่าสักขล

สิทธ์ิ

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ าป่า

สักพร้อมปรับภูมิทัศน์ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ าป่าสัก

หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 8.6190 8.4164 97.65 95.00


