


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

รวม 7 ครั้ง จ านวน 1,087 รายการ

1,673.0868 ล้านบาทเบิก 34.17

4,896.4516 ล้านบาทงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน ้า   0.31 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธ์ิ = - ล้าน ลบ.ม.32 รายการ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

2.94 418 รายการ

ด าเนินการก่อสร้าง

38.46

629 รายการ

แล้วเสร็จ

57.87

6 รายการ

เตรียมการจัดซื้อจดัจา้ง 

0.55

ยกเลิก ครัวเรือน    204,583 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 121,248 ครัวเรือน 59.27

พื นที่รับประโยชน ์2,443,886 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 1,592,827  ไร่ 65.18

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project 

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

งบประมาณรายจา่ยงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ผลการด าเนินงาน

620 รายการ

1,126.1852 ล้านบาท

94.04
%

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝน

ทิ งช่วง ปี 2565

▪ แล้วเสร็จ 586 รายการ
▪ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

32 รายการ
▪ ยกเลิก 2 รายการ

ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน /116,450 ครัวเรือน 

พ้ืนที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ /1,546,757 ไร่

ปริมาณน้้า 0.31 ล้าน ลบ.ม. /- ล้าน ลบ.ม.

เบิกจ่าย 1,012.4956 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ  89.90

มติ ครม.

29 มี.ค. 65

กปร.

ปี 2565 

51  รายการ

1,024.1148   ล้านบาท

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
(กปร.) ประจ้าปี 2565

▪ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 36 รายการ
▪ จัดซ้ือ-จัดจ้าง 2 รายการ
▪ แล้วเสร็จ 13 รายการ

ด้าเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทาน
จัดหาแหล่งน้้าให้โรงเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน  และโครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 

เบิกจ่าย 449.2663 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ  43.87

38.41
%

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน ้าเพื่อฤดูแล้ง 

ปี 2565/2566 (เพิ่มเติม)

ค้าส่ังนายก

4 ส.ค.65
ครุภัณฑ์

1 รายการ

97.9200 ล้านบาท

100
%

จัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All 
Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไป

ตามกฎหมาย

ด้าเนินการจัดหารถปั้นจ่ัน เพื่อการเตรียม
ความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย 
ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เบิกจ่าย  97.9200 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

▪ แล้วเสร็จ

407 รายการ

1,137.6599 ล้านบาท

ครัวเรือนรับประโยชน์ 69,180 ครัวเรือน /4,798 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 588,388 ไร่ /46,070 ไร่

เบิกจ่าย 113.4049 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.97

มติ ครม.

9 ส.ค. 65

▪ แล้วเสร็จ 29 รายการ
▪ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 350 รายการ
▪ จัดซ้ือ-จัดจ้าง 26 รายการ
▪ เตรียมการจัดซ้ือจดัจา้ง 

2 รายการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน ้าเพื่อฤดูแล้ง 

ปี 2565/2566

มติ ครม.

6 ก.ย. 65
ครุภัณฑ์

3 รายการ

663.8793 ล้านบาท

-
%

โครงการจัดหาเคร่ืองจักรกลสูบน ้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแก้ไขปญัหาอุกทกภยัและภยัแล้ง

ด้าเ นินการจัดหาเคร่ืองจักรกลสูบน้้าที่มี
สม รรถนะ สู ง แล ะมี คุณ ลั กษณะ เฉพาะ
ตรงกับความจ้าเป็นใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

▪ จัดซ้ือ-จัดจ้าง 3 รายการ

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

มติ ครม.

6 ก.ย. 65

4 รายการ

190.1424 ล้านบาท

-
%

ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,315 ครัวเรือน / - ครัวเรือน 

พื้นที่รับประโยชน์ 197,576 ไร่ / - ไร่

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ  -

▪ เตรียมการจัดซ้ือจดัจา้ง 4 รายการ

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

1 รายการ

656.5500 ล้านบาท

-
%

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ  -

มติ ครม.

27 ก.ย. 65
ครุภัณฑ์

ด้าเนินการจัดหาเครื่องสูบน้้าส้าหรับการป้องกัน
ความเสียหาย และสนับสนุนบรรเทาภัยอันเกิดจากน้้า
ไ ด้ ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์  แ ล ะ มี เ ค รื่ อ ง สู บน้้ า พ ร้ อ ม
ที่จะปฏิบัติงานตามที่มีหน่วยงานร้องขอสนับสนุน

โครงการจัดหาเคลื่องสูบน ้าชนิดเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วย
ระบบไฮดรอลิค ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ ว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน ้าเพื่อฤดูแล้ง 

ปี 2565/2566 เพิ่มเติม

▪ จัดซ้ือ-จัดจ้าง 1 รายการ

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

9.37
%

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565



ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2565) 
 

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564  
จำนวน 7 โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท คือ  
รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น จำนวน 6 โครงการ และรายจ่ายตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,896.4516 ล้านบาท 
จำนวน 1 ,087 รายการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ รับประโยชน์ 2 ,443 ,886 ไร่  
ความจุเพ่ิมขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 204,583 ครัวเรือน ผลเบิกจ่าย 1,673.0868 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.17 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 629 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57.87 (สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ 
รับประโยชน์ 1,592,827 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.18 และครัวเรือนรับประโยชน์ 121,248 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
59.27) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 418 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.94 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.55  
และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.18 เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่า
สูงกว่างบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน  สำหรับรายละเอียด 
และผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้ 

  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 (มติ ครม. อนุมัติดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 
120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,126.1852 ล้านบาท จำนวน 620 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,012.4956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.90 ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 586 รายการ (สามารถเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ 1,546,757 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 
116,450 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 32 รายการ และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบ
แล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ตามแผน 
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2. โครงการจัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณ 
ที่ถูกพับไปตามกฎหมาย 

นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 4 สิงหาคม 2565 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจน

บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง 
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม  
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจของกรม 
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพ่ือเตรียมความพร้อมแก้ไข 
และบรรเทาอุทกภัย 

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพ่ือการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย 
ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเห็นของสำนัก
งบประมาณ) 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 97.9200 ล้านบาท 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 97.9200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกัก
เก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566  

มติคณะรัฐมนตรี : 9 สิงหาคม 2565 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน  

ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียม
เครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ อุทกภัย ปี  2565  เร่งรัดการแก้ไขปัญหา บรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนจากพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย  เพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพ่ือฤดูแล้ง  
ปี 2565/2566 และซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่รับประโยชน์ 588,388 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 69 ,180 ครัวเรือน และจ้าง
แรงงาน 5,029 คน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : ธันวาคม 2565 (มติ ครม. อนุมัติดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 
120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,137.6599 ล้านบาท จำนวน 407 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 113.4049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.97 ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ (สามารถเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ 46,070 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์  
4,798 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 350 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 26 รายการ  
และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ 
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4. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุกทกภัยและภัยแล้ง 
มติคณะรัฐมนตรี : 6 กันยายน 2565 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีเครื่องสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความจำเป็นใช้งาน 

เพียงพอพร้อมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน นโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพ่ือทดแทนเครื่องสูบน้ำที่มีอายุการใช้งานมาก  
และมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า และเพ่ือปรับแผนวิธีการหรือแนวทางการเผชิญเหตุ
อุทกภัย และภัยแล้ง เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันความเสียหาย และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ  
การช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนที่รวดเร็วขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับ
ความจำเป็นใช้งาน เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้าน
การบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

ระยะเวลาดำเนินงาน : ธันวาคม 2566 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเห็นของสำนัก
งบประมาณ) 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 663.8793 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ทั้งนี้  กรมได้รับจัดสรร

งบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 
 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการ
กักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม 

มติคณะรัฐมนตรี : 6 กันยายน 2565 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 

และการกักเก็บน้ำเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพ่ิมเติม โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเร่งรัด 
การแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บน้ำ
เพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 197,576 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 5 ,315 ครัวเรือน และจ้าง
แรงงาน 70 คน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : ธันวาคม 2565 (มติ ครม. อนุมัติดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน  
120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 190.1424 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ทั้งนี ้กรมได้รับจัดสรร

งบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 
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6. โครงการจัดหาเคลื ่องสูบน้ำชนิดเคลื ่อนที ่เร ็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดท่อ  
ส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว  

มติคณะรัฐมนตรี : 27 กันยายน 2565 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุน 

การป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอ่ืนๆ อันเกิดจากน้ำ และเพ่ือให้มีเครื่องสูบน้ำ
ที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามที่มีผู้ร้องขอสนับสนุน และตามภารกิจของกรมชลประทาน 

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำสำหรับการปฏิบัติงานป้องกันความเสียหาย และ
สนับสนุนบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำได้ทันเหตุการณ์ และมีเครื่องสูบน้ำพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่มีหน่วยงาน
ร้องขอสนับสนุน และตามภารกิจของกรมชลประทาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : กรกฎาคม 2566 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเห็นของ 
สำนักงบประมาณ) 

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 656.5500 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2565 
 

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

ให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น 
ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,024.1148 ล้านบาท จำนวน 51 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 449.2663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.87 ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 36 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ 
ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 

ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งท่ี เมื่อ 1 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  
30 ธันวาคม 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 17 มีนาคม 2565 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ครั้งท่ี 5 วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 
และครั้งท่ี 6 วันท่ี 11 สิงหาคม  2565 

 
 

**************************************** 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2565

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

รวมท้ังส้ิน 4,896.4516 1,673.0868 34.17 1,087 6 32 348 45 25 418 629 2 2,443,886 1,592,827 0.31                 -   204,583 121,248

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ งช่วง ปี 2565

วันท่ี 29 มีนาคม 2565 1,126.1852 1,012.4956        89.90 620 9 11 12 32 586 2 1,657,922 1,546,757 0.31 130,088 116,450

2 จัดหารถป้ันจ่ันล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) 

ทดแทนงบประมาณท่ีถูกพับไปตามกฏหมาย

วันท่ี 4 สิงหาคม 2565 97.9200 97.9200          100 1            -   1

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในช่วงฤดูฝน ปี 

2565 และการกักเก็บน ้าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566

วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 1,137.6599 113.4049          9.97 407 2 26 318 21 11 350 29 588,388 46,070 69,180 4,798

4 โครงการจัดหาเคร่ืองจักรกลสูบน ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุกทก

ภัยและภัยแล้ง

วันท่ี 6 กันยายน 2565 663.8793 3 3

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในช่วงฤดูฝน ปี 

2565 และการกักเก็บน ้าเพ่ือฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพ่ิมเติม

วันท่ี 6 กันยายน 2565 190.1424 4 4 197,576 5,315

6 โครงการจัดหาเคล่ืองสูบน ้าชนิดเคล่ือนท่ีเร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดท่อ

ส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ ว

วันท่ี 27 กันยายน 2565 656.5500 1 1

7 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ (กปร.) ประจ้าปี 2565 1,024.1148 449.2663 43.87 51 2 21 13 2 36 13

หมายเหตุ :

       ยกเลิก 2 รายการ ได้แก่

               1. ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้าและอุปกรณ์ประกอบ จ้านวน 2 เคร่ือง สถานีสูบน ้าบ้านหนองขาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบประมาณ 0.1144 ล้านบาท เน่ืองจากเม่ือตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถด้าเนินการได้ตามแผน

               2. ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้าและอุปกรณ์ประกอบ จ้านวน 2 เคร่ือง สถานีสูบน ้าบ้านจิกรากข่า โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบประมาณ 0.1102 ล้านบาท เน่ืองจากเม่ือตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถด้าเนินการได้ตามแผน

ยกเลิก
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์ (ไร่) ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.) ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)

งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ รวมรายการท้ังส้ิน
อยู่ระหว่างเตรียมการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

อยู่ระหว่างจัดซ้ือ-

จัดจ้าง

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2565
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรี

/ค าส่ังนายกรัฐมนตรี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (รายการ) ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ


