รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้าหมายที� 2 : การสร้างความมั�นคงของนํ�าภาคการผลิต
ตัวชี�วัดที� 2.1 : อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�า 1,044 แห่ง พัฒนานํ�าบาดาลเพื�อการเกษตร 1,700 แห่ง
มีพื�นที�รับประโยชน์ 56,300 ไร่ ขุดสระนํ�าในไร่นา 44,000 บ่อ ได้ปริมาณนํ�า 55 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลดการใช้นํ�าภาคอุตสาหกรรมและพื�นที�ชลประทานเดิมลง 95 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ�มปริมาณนํ�าต้นทุน
ในอ่างได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร (เมื�อจบโครงการ) กักเก็บนํ�าเพิ�มขึ�น 419.88 ล้านลูกบาศก์เมตร
และเพิ�มพื�นที�ชลประทาน 382,137 ไร่
แนวทางการดําเนินงานที� 2.1.1 : พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�าต้นทุนขยายและเพิ�มประสิทธิภาพ
ระบบชลประทาน และเชื�อมโยงโครงข่ายลุ่มนํ�า
ตัวชี�วัดที� 1 : แหล่งนํ�าได้รับการฟื�นฟู 762 แห่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
กรมทรัพยากรนํ�า
โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟู พัฒนาแหล่งนํ�าและบริหารจัดการนํ�า
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�า
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 602 รายการ (รวม 602 หน่วย)
(2) อนุรักษ์ฟื�นฟูอ่างเก็บนํ�าบ้านหนองบัวค่าย หมู่ที� 2 ตําบลรางบัว
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
(3) อนุรักษ์ฟื�นฟูห้วยเวียคะดี� หมู่ที� 5 ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
(4) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าลําห้วยเวียคะดี� หมู่ที� 5 ตําบลหนองลู
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
(5) อนุรักษ์ฟื�นฟูห้วยสังกะ ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
(6) อนุรักษ์ฟื�นฟูห้วยสมอทบ ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
(7) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองหลวง ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
(8) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองใหญ่ ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
(9) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองสวนหมาก ตําบลโป่งนํ�าร้อน อําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห่ง

6,369,660,300 บาท
6,369,660,300 บาท
6,369,660,300 บาท
6,369,660,300 บาท
6,369,660,300 บาท
3,823,711,500 บาท

11,998,700 บาท
14,832,400 บาท
29,997,300 บาท
19,997,300 บาท
19,997,900 บาท
19,998,200 บาท
19,997,400 บาท
33,088,200 บาท

(10) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองพลงใหญ่ ช่วง 2 หมู่ที� 2,4 ตําบลช้างข้าม
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
(11) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองสามผาน ช่วง 3 หมู่ที� 1 ตําบลนายามอาม
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
(12) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองทุ่งโลน หมู่ที� 9 ตําบลเขาหินซ้อน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(13) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าขุดสระสาธารณะบ้านซับปลากระป๋อง หมู่ที� 9
ตําบลกะบกเตี�ย อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
(14) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าธรรมชาติหนองกระดาน หมู่ที� 6,11
ตําบลกะบกเตี�ย อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
(15) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าธรรมชาติลําห้วยร่องกอก หมู่ที� 6,12,14,15
ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
(16) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าบึงทับปลา หมู่ที� 2 ตําบลวัดโคก
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
(17) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองหวาย หมู่ที� 2 ตําบลหาดท่าเสา
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
(18) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าบ้านทรัพย์บ่อหว้า หมู่ที� 3 ตําบลวังหมัน
อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
(19) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าบึงระหารใหญ่ ช่วง 6 ตําบลแพรกศรีราชา
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
(20) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองถํ�าทุน หมู่ที� 5 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
(21) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าแม่นํ�าอิง ระยะ 2 บ้านริมอิง,หนองแรด
ตําบลเวียง, หนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(22) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองเนินทอง บ้านเนินทอง ตําบลท่าข้าวเปลือก
อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(23) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าเหมืองหลวง ช่วง 4 ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(24) อนุรักษ์ฟื�นฟูนํ�าแม่ลาว หมู่ที� 2, 13 ตําบลป่างิ�ว อําเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(25) อนุรักษ์ฟื�นฟูนํ�าแม่ลาว หมู่ที� 3,13 ตําบลเวียงกาหลง
อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(26) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองแขนก ช่วง 2 หมู่ที� 6 ตําบลบ่อพลอย
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 แห่ง
(27) อนุรักษ์ฟื�นฟูฝายนํ�าล้นห้วยพลู หมู่ที� 6,7,9 ตําบลพะวอ
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง
(28) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองไม้ตั�ง บ้านวังไคร้ หมู่ที� 3 ตําบลวังหมัน
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง

47,650,000 บาท
17,998,900 บาท
23,997,600 บาท
14,583,400 บาท
11,587,800 บาท
12,253,100 บาท
34,722,400 บาท
12,361,900 บาท
13,151,700 บาท
27,781,500 บาท
14,998,100 บาท
14,881,900 บาท
12,786,900 บาท
14,599,400 บาท
14,796,400 บาท
17,824,400 บาท
17,180,000 บาท
13,883,300 บาท
13,027,000 บาท

(29) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองดุก บ้านดอนแดง หมู่ที� 8
ตําบลธาตุพนมเหนือ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(30) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองบ่อกอก บ้านท่าเรือ หมู่ที� 8
ตําบลท่าเรือ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(31) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองแข้ใหญ่ บ้านอูนนา หมู่ที� 11 ตําบลนางัว
อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(32) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าห้วยฮ่องฮอ บ้านนาสมดี ตําบลอาจสามารถ
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(33) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองเลี�ยงช้าง บ้านดอนแดง หมู่ที� 3
ตําบลท่าบ่อสงคราม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(34) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�ากุดหนองหวาย บ้านนาโพธิ� หมู่ที� 1
ตําบลโพนสว่าง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(35) อนุรักษ์ฟื�นฟูบึงปรือแวง บ้านโพธิ�ปรือแวง หมู่ที� 13
ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(36) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองนาดี บ้านนาดี หมู่ที� 10
ตําบลดอนยาวใหญ่ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(37) อนุรักษ์ฟื�นฟูบึงสระจระเข้ บ้านสระจรเข้ หมู่ที� 13 ตําบลโนนไทย
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(38) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองละมั�ง บ้านโคกสะอาด หมู่ที� 6 ตําบลบ้านวัง
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(39) อนุรักษ์ฟื�นฟูทะเลเหียง บ้านช่อระกา หมู่ที� 1 ตําบลช่อระกา
อําเภอบ้านเหลื�อม จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(40) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าป่าหนองกุงหนองแก้ว บ้านหนองพยอม
หมู่ที� 6 ตําบลหนองตะไก้ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(41) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองทะเลปรน ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(42) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าบ้านบือแนลาแล ตําบลปล่องหอย
อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
(43) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�า บ้านบางบูชา ตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(44) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าธารตะแบก หมู่ที� 6 ตําบลนากลาง
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(45) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าคลองนํ�าสาด ช่วง 3 หมู่ที� 16,17
ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
(46) อนุรักษ์ฟื�นฟูลํานํ�าว้า หมู่ที� 7 ตําบลขึ�ง อําเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน 1 แห่ง
(47) อนุรักษ์ฟื�นฟูลํานํ�าน่าน หมู่ที� 2 ตําบลขึ�ง อําเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน 1 แห่ง

24,997,300 บาท
41,997,100 บาท
34,997,100 บาท
14,997,900 บาท
14,997,600 บาท
29,104,800 บาท
11,997,800 บาท
16,997,700 บาท
14,997,200 บาท
14,998,400 บาท
14,997,900 บาท
14,998,300 บาท
41,997,200 บาท
19,900,000 บาท
19,900,000 บาท
24,918,300 บาท
12,382,700 บาท
19,493,000 บาท
19,550,000 บาท

(48) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองบึงเค็ง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที� 1
ตําบลหนองทุ่ม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
(49) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองผือ บ้านโนนสา หมู่ที� 5 ตําบลท่าดอกคํา
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
(50) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองบัว บ้านบุ่งคล้า หมู่ที� 2 ตําบลบุ่งคล้า
อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
(51) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองบึงใหญ่ บ้านหนองเดิ�นท่า หมู่ที� 1
ตําบลหนองเดิ�น อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
(52) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองแฮ บ้านอาฮง หมู่ที� 3 ตําบลไคสิ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
(53) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�ากุดอ้อ บ้านโนนมะงา หมู่ที� 2 ตําบลสะแก
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง
(54) อนุรักษ์ฟื�นฟูลําห้วยชุมนุมกระดาน หมู่ที� 4 ตําบลไร่ใหม่
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง
(55) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองนาแซง หมู่ที� 4 ตําบลย่านรี อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(56) อนุรักษ์ฟื�นฟูบึงกุด หมู่ที� 5 ตําบลย่านรี อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(57) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองอ่าง ระยะ 2 บ้านบ่อน้อย หมู่ที� 4 ตําบลอ่างทอง
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง
(58) อนุรักษ์ฟื�นฟูบึงสามบึงบาตร บ้านสามบึงบาตร หมู่ที� 3
ตําบลวังสําโรง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(59) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าคลองระบายนํ�าศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร
บ้านสะพานยาว หมู่ที� 11 ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(60) อนุรักษ์ฟื�นฟูบึงกระดี� บ้านกองทอง หมู่ที� 7 ตําบลวัดขวาง
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(61) อนุรักษ์ฟื�นฟูบึงเตย บ้านบึงหนองแตง หมู่ที� 8 ตําบลวัดขวาง
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(62) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองกระจับ บ้านวังปลากด หมู่ที� 4 ตําบลไผ่ท่าโพ
อําเภอโพธิ�ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(63) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองโรง บ้านเนินทอง หมู่ที� 5 ตําบลไผ่ท่าโพ
อําเภอโพธิ�ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(64) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองสรรพคุณ บ้านใหม่แสงมรกต,ไผ่ท่าโพ หมู่ที� 8,9
ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธิ�ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(65) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองหันตรา ตําบลบ้านบุ่ง อําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง

29,113,300 บาท
11,111,800 บาท
19,105,600 บาท
19,997,600 บาท
14,998,200 บาท
39,997,300 บาท
10,860,000 บาท
11,999,300 บาท
15,997,600 บาท
17,196,500 บาท
13,604,700 บาท

11,998,600 บาท
10,930,900 บาท
12,444,200 บาท
16,960,600 บาท
20,911,600 บาท
12,238,600 บาท
15,250,000 บาท

(66) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าบึงเขาควาย บ้านคลองอุดม หมู่ที� 7
ตําบลป่ามะคาบ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(67) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าบึงอินทนิล บ้านคลองอุดม หมู่ที� 13
ตําบลป่ามะคาบ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(68) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าคลองท่าหลวง หมู่ที� 1,2 ตําบลป่ามะคาบ
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
(69) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองไดสะแก หมู่ที� 1 ตําบลสนามคลี
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
(70) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองเสมียน บ้านชุมแสงสงคราม หมู่ที� 2
ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
(71) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าคูกํานัน หมู่ที� 2 ตําบลบ้านหวาย
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(72) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าตําบลท่าม่วง พร้อมระบบกระจายนํ�า
ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(73) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองพรรั�ง ตําบลบางริ�น อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง
(74) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองนาตาขวัญ หมู่ที� 1,2 ตําบลนาตาขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
(75) อนุรักษ์ฟื�นฟูแม่นํ�าภาชี บ้านกล้วย หมู่ที� 8 ตําบลป่าหวาย
อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
(76) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าบึงบัวหลวง หมู่ที� 1,2,4,5 ตําบลทะเลวังวัด
อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
(77) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าภายในศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์
ลําพญากลาง ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
(78) อนุรักษ์ฟื�นฟูห้วยพร้าว บ้านหัววัง หมู่ที� 5 ตําบลเวียงตาล
อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 1 แห่ง
(79) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยปลากั�ง บ้านปากชม หมู่ที� 1
ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 1 แห่ง
(80) อนุรักษ์ฟื�นฟูห้วยหนาด บ้านผึ�ง หมู่ที� 5 ตําบลทาม
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(81) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองห่อมใหญ่ บ้านโนนจาน หมู่ที� 5 ตําบลโพธิ�
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(82) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�ากุดเมืองฮาม บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที� 5
ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(83) อนุรักษ์ฟื�นฟูห้วยครก บ้านแดนอุดม หมู่ที� 11 ตําบลคอนกาม
อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(84) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองหมากเซอ บ้านท่าช้าง หมู่ที� 10
ตําบลดงเหนือ อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

15,560,000 บาท
14,080,000 บาท
38,100,000 บาท
11,620,900 บาท
23,593,800 บาท
18,180,300 บาท
29,997,200 บาท
45,997,300 บาท
14,998,200 บาท
11,750,000 บาท
21,258,600 บาท
16,078,900 บาท
31,530,200 บาท
14,102,600 บาท
14,998,200 บาท
14,997,600 บาท
44,997,300 บาท
19,997,200 บาท
14,998,700 บาท

(85) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองบ่อแดง บ้านหนองบัวงาม หมู่ที� 7 ตําบลคูสะคาม
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
(86) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าห้วยฮองหาด บ้านศรีวิชัย หมู่ที� 1 ตําบลศรีวิชัย
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
(87) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าห้วยเปือย บ้านธาตุ หมู่ที� 1 ตําบลธาตุทอง
อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
(88) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที� 1
ตําบลหนองหลวง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
(89) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองผือ บ้านท่าก้อน หมู่ที� 1,3 ตําบลท่าก้อน
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
(90) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองท่าคลอง ตําบลป่าชิง อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
(91) อนุรักษ์ฟื�นฟูบึงแม่พันหลวง ช่วง 2 ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
(92) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองยาง หมู่ที� 2,7 ตําบลหนองม่วง อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
(93) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าคลองลึก ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
(94) อนุรักษ์ฟื�นฟูอ่างเก็บนํ�า UN หมู่ที� 9 ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
(95) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองท้ายวัง หมู่ที� 12 ตําบลกกแรต อําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(96) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองยาง ตําบลท่าฉนวน อําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(97) อนุรักษ์ฟื�นฟูห้วยพะคง หมู่ที� 7,8 ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(98) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองแม่พันลํา หมู่ที� 8,9 ตําบลนาขุนไกร
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(99) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองสะเกตุ หมู่ที� 3,5,6 ตําบลนาขุนไกร
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(100) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองปลาหมอ ตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(101) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองไผ่ใบสี บ้านไผ่มุ้ง หมู่ที� 4,6 ตําบลวังนํ�าเย็น
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
(102) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าบ่อถ่านศิลา ตําบลพ่วงพรมคร
อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(103) อนุรักษ์ฟื�นฟูกุดนาแซง บ้านม่วงมูล หมู่ที� 9 ตําบลหนองบัว
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

11,998,900 บาท
11,113,300 บาท
15,997,600 บาท
15,998,100 บาท
12,998,900 บาท
24,875,000 บาท
21,890,000 บาท
36,997,400 บาท
61,180,000 บาท
34,997,100 บาท
11,707,400 บาท
10,590,200 บาท
33,554,600 บาท
27,496,300 บาท
45,679,800 บาท
30,250,000 บาท
16,450,000 บาท
10,999,700 บาท
14,103,100 บาท

(104) อนุรักษ์ฟื�นฟูห้วยสิม หมู่ที� 4,8 ตําบลขวาวใหญ่ อําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง
(105) อนุรักษ์ฟื�นฟูลําห้วยไผ่ บ้านโพนโก หมู่ที� 2 ตําบลโพนโก
อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง
(106) อนุรักษ์ฟื�นฟูบึงหนองคาย บ้านสร้างประทาย หมู่ที� 10 ตําบลวัดธาตุ
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
(107) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองพรานแน บ้านดอนหมู หมู่ที� 5
ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
(108) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองบุ่งกอก บ้านศาลาคํา หมู่ที� 4 ตําบลหินโงม
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
(109) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าบึงห้วยบง ช่วง2 บ้านห้วยบง หมู่ที� 5
ตําบลโนนเมือง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง
(110) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองโสกรัง บ้านโนนสะอาด
ตําบลโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(111) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองขาม บ้านทรายทอง หมู่ที� 17
ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(112) อนุรักษ์ฟื�นฟูทางนํ�าห้วยหัวเลิง บ้านโพนทอง หมู่ที� 12
ตําบลอุ่มจาน อําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(113) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองบุ่งหวาย หมู่ที� 6,7,9,13 ตําบลจอมศรี
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(114) ปรับปรุงฟื�นฟูแหล่งนํ�าบึงหมอกมิวาย บ้านหนองกุงปาว หมู่ที� 4
ตําบลนายูง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(115) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองบวมเลา บ้านสะแบง หมู่ที� 1
ตําบลสะแบง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(116) อนุรักษ์ฟื�นฟูสระเก็บนํ�าห้วยข้าวหลาม บ้านห้วยปลาดุก หมู่ที� 5
ตําบลนํ�าพี� อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(117) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองชะร้าย-หนองอ้อ หมู่ที� 3,6,9 ตําบลคอรุม
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(118) อนุรักษ์ฟื�นฟูบุ่งบ้านโคน ตําบลบ้านโคน อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(119) อนุรักษ์ฟื�นฟูห้วยสระเหล้า หมู่ที� 3 ตําบลฟากท่า อําเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(120) อนุรักษ์ฟื�นฟูคลองแม่พร่อง คลองเรือ ตําบลทุ่งยั�ง อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง

19,997,800 บาท
29,997,900 บาท
17,997,700 บาท
11,998,600 บาท
11,997,900 บาท
12,998,100 บาท
19,113,700 บาท
14,998,300 บาท
14,997,800 บาท
14,998,400 บาท
14,120,200 บาท
19,997,600 บาท
18,674,500 บาท
20,265,300 บาท
18,622,800 บาท
14,208,500 บาท
17,233,500 บาท

(121) อนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าหนองกุดพรุน บ้านกระต่ายด่อนน้อย หมู่ที� 13
ตําบลสมอ อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(122) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองเบ็ญเครือ บ้านโนนเมือง หมู่ที� 5
ตําบลยางท่าแจ้ง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(123) อนุรักษ์ฟื�นฟูบึงราชนก ระยะที� 2 ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 1 แห่ง
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(124) อนุรักษ์ฟื�นฟูหนองแม่ระวิง ตําบลป่ากุมเกาะ,ศรีสัชนาลัย
อําเภอสวรรคโลก,ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ : โครงการบริหารจัดการนํ�าเพื�อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�า
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 36 รายการ
(2) ขุดลอกสระนํ�าบ้านในลุ่ม หมู่ที� 3 บ้านในลุ่ม ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา

11,720,000 บาท
58,600,000 บาท
11,720,000 บาท
46,880,000 บาท
64,360,000 บาท
164,000,000
34,000,000
65,640,000
64,360,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,549,000 บาท

59,999,000 บาท
21,450,000 บาท
38,549,000 บาท
40,477,000 บาท
64,953,900 บาท
24,476,900 บาท
40,477,000 บาท

129,009,200 บาท
129,009,200 บาท
129,009,200 บาท
129,009,200 บาท
129,009,200 บาท
119,009,200 บาท

10,000,000 บาท

ตัวชี�วัดที� 2 : พัฒนานํ�าบาดาลเพื�อการเกษตร 1,700 แห่ง มีพื�นที�รับประโยชน์ 56,300 ไร่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
กรมทรัพยากรนํ�าบาดาล
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าบาดาลเพื�อการเกษตรในพื�นที�ประสบภัยแล้ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1,700 รายการ (รวม 1,700 หน่วย)
ตัวชี�วัดที� 3 : สระนํ�าในไร่นา 44,000 บ่อ มีปริมาณนํ�า 55 ล้านลูกบาศก์เมตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที�ดิน
โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งนํ�าในไร่นานอกเขตชลประทาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2,444 รายการ (รวม 44,000 หน่วย)
ตัวชี�วัดที� 4 : สนับสนุนแหล่งนํ�าชุมชน/อนุรักษ์แหล่งนํ�า 282 แห่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที�ดิน
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าชุมชน
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พักและค่าพาหนะ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

777,770,000 บาท
777,770,000 บาท
777,770,000 บาท
777,770,000 บาท
777,770,000 บาท
777,770,000 บาท

752,400,000 บาท
752,400,000 บาท
752,400,000 บาท
752,400,000 บาท
752,400,000 บาท
752,400,000 บาท

64,328,200 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท
64,258,200 บาท
64,258,200 บาท
64,258,200 บาท
7,000,000 บาท
7,000,000 บาท
55,056,000 บาท
55,056,000 บาท

2.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)
2.1.1.4 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการอนุรักษ์ดินและนํ�า
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 187 รายการ (รวม 187 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 187 หน่วย)
สํานักงานการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการการเพิ�มพื�นที�ชลประทาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�า
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 49 รายการ (รวม 49 หน่วย)

1,101,100 บาท
1,101,100 บาท
1,101,100 บาท
1,101,100 บาท
797,714,700 บาท
797,714,700 บาท
797,714,700 บาท
797,714,700 บาท
765,826,000 บาท
765,826,000 บาท
16,572,200 บาท
16,572,200 บาท
15,316,500 บาท
15,316,500 บาท

111,936,600 บาท
111,936,600 บาท
111,936,600 บาท
111,936,600 บาท
58,932,400 บาท
58,932,400 บาท
2,204,100 บาท
2,204,100 บาท
2,151,600 บาท
2,151,600 บาท
48,648,500 บาท
48,648,500 บาท

ตัวชี�วัด 5 : ลดการใช้นํ�าภาคอุตสาหกรรมและพื�นที�ชลประทานเดิมลง
95 ล้านลูกบาศก์เมตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�า
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 204 รายการ (รวม 204 หน่วย)
(2) ปรับปรุงฝายแม่แจ่ม พร้อมระบบส่งนํ�าฝั�งขวา ระยะที� 1
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(3) ปรับปรุงลําเหมืองนางแล โครงการชลประทานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(4) ปรับปรุงคลองซอย 1ขวา 7ซ้าย กม.0+000 โครงการส่งนํ�า
และบํารุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
(5) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝั�งซ้ายฝายหนองสลีก โครงการชลประทานลําพูน
จังหวัดลําพูน
(6) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝายแม่สะเรียงฝั�งขวา (ระยะที� 2)
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(7) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝายแม่ก๋ง ลูกที� 2 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาแม่วัง จังหวัดลําปาง
(8) ปรับปรุงฝายลูกที� 6 ห้วยแม่ปูน พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาแม่วัง จังหวัดลําปาง
(9) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง 2L-LMC ฝายสา และอาคารประกอบ โครงการ
ชลประทานน่าน จังหวัดน่าน
(10) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ
คลองสายแม่ตํ�า-วัดสันป่าฝางอ่างฯแม่ตํ�า โครงการชลประทานพะเยา
จังหวัดพะเยา
(11) ปรับปรุงระบบส่งนํ�า ฝั�งขวา ฝายชัยสมบัติ ระยะ 1
โครงการชลประทานเชียงราย ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
(12) ปรับปรุงฝายห้วยยางงามพร้อมระบบส่งนํ�า โครงการชลประทาน
เชียงราย ตําบลโชคชัย อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

5,672,620,000 บาท
5,672,620,000 บาท
5,672,620,000 บาท
5,672,620,000 บาท
4,609,337,500 บาท
1,060,008,900 บาท

26,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
17,000,000 บาท
9,800,000 บาท
12,000,000 บาท
20,000,000 บาท
22,000,000 บาท

24,000,000 บาท
14,000,000 บาท
10,000,000 บาท

(13) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝายแม่ยา ระยะ 2 โครงการชลประทานลําปาง
จังหวัดลําปาง
(14) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าแม่ทก (ฝายวังต้นค่า)
โครงการชลประทานลําปาง จังหวัดลําปาง
(15) ปรับปรุง ปตร.แม่พร่องพร้อมระบบส่งนํ�า โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
(16) ปรับปรุงคลองส่งนํ�าแก้มลิงบ้านลาดบัวขาว โครงการชลประทานพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
(17) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ�งด้านท้ายนํ�าฝั�งซ้าย ทรบ.บุษบงค์เหนือ
โครงการชลประทานพิจิตร จังหวัดพิจิตร
(18) ปรับปรุงฝายชั�วคราวกั�นแม่นํ�าปิง หัวงานที� 1 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
(19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า PL.1 กม.2+520-กม.4+317
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษานเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
(20) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า PR.-79.9R-75.1R
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร
(21) ปรับปรุงท่อระบายนํ�าปลายคลองปลากรายพร้อมระบบส่งนํ�า
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก
(22) ปรับปรุงคลองสีเสียดพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
(23) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยป่าบง โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
(24) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบฝายทุ่งเก่า (อ่างเก็บนํ�า
แม่คําปอง) ระยะที� 2 โครงการชลประทานแพร่ จังหวัดแพร่
(25) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบฝายห้วยบาตร (LMC)
ระยะที� 4 โครงการชลประทานแพร่ จังหวัดแพร่
(26) ปรับปรุงท่อระบายนํ�าด้านเหนือฝายยางคลองกระจง
โครงการชลประทานสุโขทัย ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
(27) ปรับปรุงเจาะบ่อสูบนํ�าใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบนํ�า (ทดแทนบ่อเดิม)
จํานวน 4 แห่ง โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
(28) ปรับปรุงบริเวณด้านท้ายทํานบดินอ่างเก็บนํ�าห้วยลิ�นควาย
โครงการชลประทานเลย จังหวัดเลย
(29) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าสถานีเกษตรที�สูงภูเรือ
โครงการชลประทานเลย จังหวัดเลย

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
11,000,000 บาท
50,000,000 บาท

10,000,000 บาท
17,000,000 บาท
30,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท

40,000,000 บาท
17,000,000 บาท
35,000,000 บาท
30,000,000 บาท

(30) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยคํา โครงการชลประทานสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
(31) ปรับปรุงระบบส่งนํ�า อ่างฯบึงโขงหลง โครงการชลประทานบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
(32) ปรับปรุงอาคารระบายนํ�าคันดินฝั�งช้ายประตูระบายนํ�าลําพะเนียง
(บ้านหัวนา) โครงการชลประทานหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
(33) ปรับปรุงท่อระบายนํ�า DIKE 1 กม.3+018 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย
(34) ปรับปรุงท่อระบายนํ�า DIKE-3 ZONE 4 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ห้วยโมง จังหวัดหนองคาย
(35) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองส่งนํ�าสาย 1L-RMC กม.11+000-13+700
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
(36) ปรับปรุงคลองส่งนํ�าและอาคารประกอบ 3R-LMC กม.6+350กม.9+797 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาหนองหวาย ตําบลบ้านขาม
อําเภอนํ�าพอง จังหวัดขอนแก่น
(37) ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพระบบเก็บกักอ่างเก็บนํ�าหนองกระทุ่ม
โครงการชลประทานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
(38) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บนํ�าหนองไฮ โครงการชลประทาน
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
(39) ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพระบบเก็บกักอ่างเก็บนํ�าห้วยประดู่
โครงการชลประทานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
(40) ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพระบบเก็บกักอ่างเก็บนํ�าหนองเทวราช
โครงการชลประทานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
(41) ปรับปรุงคลองส่งนํ�า LMC กม.70+000-72+000 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาหนองหวาย ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
(42) ปรับปรุงอาคารบังคับนํ�าลํานํ�ากํ�า กม.0+500, กม.31+100,
กม.32+700, กม.34+300, กม.38+200 โครงการชลประทานชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
(43) ปรับปรุงอาคารบังคับนํ�าลําห้วยทราย โครงการชลประทานชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
(44) ปรับปรุงอาคารบังคับนํ�าคลองระบายนํ�า D4 อ่างเก็บนํ�าห้วยแอ่ง
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
(45) ปรับปรุงระบบกักเก็บและระบายนํ�า โครงการจัดหาแหล่งนํ�าสนับสนุน
โครงการปลูกหม่อนเลี�ยงไหม อันเนื�องมาจากพระราชดําริ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
(46) ปรับปรุงคลอง LMC อ่างฯหนองผือ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

28,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
19,050,000 บาท

15,360,000 บาท
15,000,000 บาท
14,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,700,000 บาท

15,000,000 บาท
14,000,000 บาท
10,000,000 บาท

10,000,000 บาท
15,000,000 บาท

(47) ปรับปรุงระบบเก็บกักนํ�าและอาคารประกอบอ่างเก็บนํ�าห้วยจานห้วยแข้ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(48) ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าภูผามูก โครงการชลประทานขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
(49) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝั�งขวา ระยะที� 3 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
พรม-เชิญ ตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(50) ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าห้วยแคน โครงการชลประทานนครพนม
จังหวัดนครพนม
(51) ปรับปรุงทํานบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บนํ�าห้วยขี�เหล็ก
โครงการชลประทานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(52) ปรับปรุงคันพนังกั�นนํ�าลําเซบาย สาย D กม.ที� 0+300
โครงการชลประทานยโสธร จังหวัดยโสธร
(53) ปรับปรุงคันดินริมตลิ�งฝายลําเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
(54) ปรับปรุงพื�นที�เก็บกักนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยถํ�าแข้ บ้านทม (ระยะที� 2)
โครงการชลประทานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
(55) ปรับปรุงคันคลองส่งนํ�า ฝ่ายส่งนํ�าและบํารุงรักษาที� 1 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
(56) ปรับปรุงคันคลองส่งนํ�า ฝ่ายส่งนํ�าและบํารุงรักษาที� 2 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
(57) ปรับปรุงคันคลองส่งนํ�า ฝ่ายส่งนํ�าและบํารุงรักษาที� 3 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
(58) ปรับปรุงคันคลองส่งนํ�า ฝ่ายส่งนํ�าและบํารุงรักษาที� 4 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

30,000,000 บาท
25,710,000 บาท
25,000,000 บาท
39,000,000 บาท
30,000,000 บาท
10,000,000 บาท
20,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท

(59) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าคลอง 4R-LMC ปตร.โคกแฝก โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาลําตะคอง ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
(60) ปรับปรุงฝายบ้านสุขัง โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาลําพระเพลิง
ตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

15,000,000 บาท

(61) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง LMC ลําพระเพลิง กม.59+095
ถึง กม.74+520 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาลําพระเพลิง
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000 บาท

(62) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสาย 2L-LMC กม.0+000-8+800
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ�
ตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
(63) ปรับปรุงประตูระบายนํ�าลําปลายมาศ บ้านเสิงสาง โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาลําปลายมาศ ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

15,000,000 บาท

25,000,000 บาท
20,000,000 บาท

(64) ปรับปรุงระบบระบายนํ�าฝายบ้านบุตาพลวง อ่างเก็บนํ�าลํานางรอง
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาลํานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
(65) ปรับปรุงระบบระบายนํ�าฝายโนนดินแดงเก่า โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ลํานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
(66) ปรับปรุงระบบระบายนํ�าฝายบ้านทุ่งไผ่ พร้อมระบบส่งนํ�าและ
อาคารประกอบ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาลํานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
(67) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ�งบ้านดงแดง โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ
(68) ปรับปรุงสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ของระบบกระจายนํ�าบ้านเขว้า
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษามูลกลาง ตําบลไพล อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา
(69) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยปราสาทใหญ่ โครงการชลประทาน
นครราชสีมา ตําบลหินดาด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
(70) ปรับปรุงทํานบดินอ่างเก็บนํ�าห้วยตะโก โครงการชลประทานบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
(71) ปรับปรุงคันคลองฝั�งขวา กม.7+830 ถึง กม.15+850 คลองส่งนํ�า
สายซอย 1ซ้าย ของคลองส่งนํ�าสายใหญ่ฝั�งขวา อ่างเก็บนํ�าห้วยเสนง
โครงการชลประทานสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(72) ปรับปรุงฝายห้วยขะยุง พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
(73) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าคลอง 1R-RMC อ่างเก็บนํ�าห้วยศาลา
โครงการชลประทานศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
(74) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�าสายซอย 1ขวา ของคลองส่งนํ�าฝั�งซ้าย
สาย 1 พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
นครนายก จังหวัดนครนายก
(75) ปรับปรุงเพิ�มปริมาณความจุเก็บกัก อ่างเก็บนํ�าคลองวังบอน
โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก
(76) ปรับปรุงระบบระบายนํ�า อ่างเก็บนํ�าห้วยยาง (คลองระบายนํ�า D2)
ระยะที� 2 โครงการชลประทานสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
(77) ปรับปรุงคลองส่งนํ�า 1ซ้าย-6ซ้าย-สายใหญ่ ไซฟอน กม.0+655.166
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
(78) ปรับปรุง ปตร.คลองตาสาย โครงการชลประทานชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
(79) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าโครงการอ่างเก็บนํ�าบ้านมะนาว
โครงการชลประทานตราด จังหวัดตราด
(80) ปรับปรุงอาคารทางระบายนํ�าล้นอ่างเก็บนํ�าคลองพระพุทธ
พร้อมขุดลอก โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

25,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
38,500,000 บาท

35,000,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท

20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท

20,000,000 บาท
25,300,000 บาท
23,675,000 บาท
15,000,000 บาท
35,000,000 บาท
45,000,000 บาท
85,000,000 บาท

(81) ปรับปรุงประตูระบายนํ�าสลิดใหญ่ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
บางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(82) ปรับปรุงระบบป้องกันตลิ�งวัดเซนต์ปอล ช่วงที� 2 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(83) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 2ขวา และอาคารประกอบ
ช่วงที� 3 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
(84) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง 11ขวา และอาคารประกอบ ระยะที� 1
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี
(85) ปรับปรุงคลองส่งนํ�า 21ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี
(86) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 23ขวา กม.0+000-5+000
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาเริงราง จังหวัดสระบุรี
(87) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 5ขวา-24ขวา กม.0+000-2+600
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาเริงราง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(88) ปรับปรุงคลองบางตาสุข พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษามหาราช จังหวัดชัยนาท
(89) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 8ขวา พร้อมอาคารประกอบ(ระยะ 1)
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดสระบุรี
(90) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าคลองไท โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษานครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(91) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 1ข.ส.10 พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(92) ปรับปรุงสถานีสูบนํ�าโรงสูบนํ�าที� 1 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาบางบาล
จังหวัดอ่างทอง
(93) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองร่มไทร กม.4+880-5+500
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(94) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�าสายใหญ่พร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายฝั�งซ้ายแม่นํ�าป่าสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
(95) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า พร้อมอาคารประกอบ คลองซอย 1-4ขวา
โครงการฝายฝั�งซ้ายแม่นํ�าป่าสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
(96) ปรับปรุงพื�นที�บริเวณคลองทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(97) ปรับปรุงพื�นที�บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
(98) ปรับปรุงพื�นที�บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี
(99) ปรับปรุงพื�นที�คลองบางนางจีน จังหวัดปทุมธานี
(100) ปรับปรุงพื�นที�บริเวณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

24,199,000 บาท
19,955,000 บาท
20,000,000 บาท
18,000,000 บาท
40,000,000 บาท
25,000,000 บาท

15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
20,000,000 บาท
10,000,000 บาท
30,000,000 บาท
50,000,000
50,000,000
30,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(101) ปรับปรุงประตูระบายนํ�าคลองวัดพิกุลทอง โครงการชลประทานนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
(102) ปรับปรุงสถานีสูบนํ�า ปตร.บางควาย โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
พระพิมล จังหวัดนครปฐม
(103) ปรับปรุงประตูระบายนํ�าปากคลองทิดหลี โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
พระพิมล จังหวัดนครปฐม
(104) ปรับปรุงประตูระบายนํ�าปลายคลองขุนศรี โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
พระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรี
(105) ปรับปรุง ปตร.คลองยายกล่อม โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาภาษีเจริญ
จังหวัดสมุทรสาคร
(106) ปรับปรุง ปตร.สน.คลองบางหลวงเชียงราก โครงการชลประทานปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
(107) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 1ขวา พลเทพ พร้อมอาคารประกอบ
(ช่วงที� 2) โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท
(108) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งนํ�า 7ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง
พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที� 2) โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาท่าโบสถ์
จังหวัดสุพรรณบุรี
(109) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งนํ�า 1ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ
(ช่วงที� 3) โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(110) ปรับปรุงระบบระบายนํ�าหนองงู พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(111) ปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(112) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 2ซ้าย-1ขวา โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาโพธิ�พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี
(113) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 2ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที� 6)
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท
(114) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 4ซ้าย-1ขวา โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี
(115) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 3ซ้าย-1ขวา โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี
(116) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 1ซ้าย-3ซ้าย ระยะที� 1 โครงการส่งนํ�า
และบํารุงรักษายางมณี จังหวัดสิงห์บุรี
(117) ปรับปรุงคลองระบาย ร. 3ขวา (ช่วงที� 2) โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
(118) ปรับปรุงประตูเรือสัญจร โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาเจ้าพระยา
จังหวัดชัยนาท
(119) ปรับปรุงฝายฆ้องชัย โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี

15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
20,000,000 บาท
35,000,000 บาท
15,000,000 บาท
16,000,000 บาท
20,000,000 บาท

16,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,895,000 บาท
15,863,000 บาท
20,000,000 บาท
37,951,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
19,523,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท

(120) ปรับปรุงฝายตะคร้อ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี
(121) ปรับปรุงระบบเก็บกักนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทาน
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
(122) ปรับปรุงอาคารท่อลอดคลองห้วยบง และสะพาน คสล. ทัพคล้าย
โครงการชลประทานอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
(123) ปรับปรุงคลองลําพระยาพายเรือ พร้อมอาคารประกอบ
โครงการชลประทานสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
(124) ปรับปรุงคันคลอง 3ซ้าย โครงการชลประทานอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(125) ปรับปรุงคันคลองดอนสะแก โครงการชลประทานอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(126) ปรับปรุงคันคลอง 4ขวา-1ซ้าย สายใหญ่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
(127) ปรับปรุงคันคลอง 3ซ้าย-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
(128) ปรับปรุงคลอง 1ซ้าย-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
(129) ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั�งขวา สายที� 1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
(130) ปรับปรุงอาคารบึงม่วงชุม ส่วนบริหารจัดการนํ�าและบํารุงรักษา
สํานักงานชลประทานที� 13 จังหวัดกาญจนบุรี
(131) ปรับปรุงกําแพงป้องกันตลิ�งคลองระบายนํ�าโพหัก-บัวงาม (ตอนกลาง)
ระยะที� 2 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษานครชุม จังหวัดราชบุรี
(132) ปรับปรุงประตูระบายนํ�ากลางคลองขุดลัดราชบุรี กม.5+200
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาราชบุรีฝั�งซ้าย จังหวัดราชบุรี
(133) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�าสายใหญ่ 2ขวา (ระยะ 2) และ
อาคารประกอบ ฝ่ายส่งนํ�าและบํารุงรักษาที� 1 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
(134) ปรับปรุงประตูระบายนํ�าคลองตาชุ่ม โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ดําเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสงคราม
(135) ปรับปรุงคันคลองส่งนํ�า 5L-2L โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาสองพี�น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
(136) ปรับปรุงคันคลองระบายนํ�า 7ขวา-สองพี�น้อง (ฝั�งซ้าย, ขวา)
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี
(137) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าบ้านหมอเฒ่า โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(138) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าบ้านปากคลอง 2 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(139) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าบ้านพงสวาย โครงการชลประทานราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

35,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
10,000,000 บาท
20,000,000 บาท
14,000,000 บาท
20,445,000 บาท
15,000,000 บาท
19,980,000 บาท
20,600,000 บาท
17,000,000 บาท
20,000,000 บาท
10,722,000 บาท

15,000,000 บาท
15,250,000 บาท
23,000,000 บาท
19,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
47,000,000 บาท

(140) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 1ขวา สายใหญ่ฝั�งซ้าย พร้อม
อาคารประกอบ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
(141) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํ�าสายปราณบุร-ี หัวหิน กม.5+700-8+700
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(142) ปรับปรุงคลองส่งนํ�าสายใหญ่ กม.42+400 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(143) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยหิ�ง โครงการชลประทานเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
(144) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าพุสวรรค์ โครงการชลประทานเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
(145) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าคลองจะกระ โครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(146) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝายหินเขียว โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร
(147) ปรับปรุงฝายคลองบ้านปลายคลอง (ปชด.) พร้อมระบบส่งนํ�า
โครงการชลประทานระนอง จังหวัดระนอง
(148) ปรับปรุงฝายห้วยเหมือง (ปชด.) พร้อมระบบส่งนํ�า โครงการชลประทาน
ระนอง จังหวัดระนอง
(149) ปรับปรุงระบบส่งนํ�านิคมควนขนุน โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ปากพนังบน ตําบลเกาะขันธ์ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
(150) ปรับปรุงฝายห้วยแหยง โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาปากพนังบน
ตําบลท่าประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
(151) ปรับปรุงคลองส่งนํ�า 1R-LMC กม.6+260 ถึง 8+260
ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(152) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าคลอง RMC2 (นาท่อม) พร้อมอาคารประกอบ
โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง
(153) ปรับปรุงคันกั�นนํ�าเหนือฝายควนกุฎิและอาคารประกอบ
โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง
(154) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าคลองส่งนํ�าสายใหญ่ฝั�งขวา (ระยะที� 2)
โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา
(155) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าคลอง 2ขวา-สายใหญ่ฝั�งซ้าย โครงการชลประทาน
สงขลา จังหวัดสงขลา
(156) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํ�าฝายนํ�าตกธารปลิวพร้อมอาคารประกอบ
โครงการชลประทานสตูล จังหวัดสตูล
(157) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าบ้านควนโต๊ะเหล็ง โครงการชลประทาน
สตูล จังหวัดสตูล
(158) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํ�าฝายแค้มป์ขี�พร้า สายที� 3 โครงการชลประทานสตูล
จังหวัดสตูล

20,000,000 บาท
36,540,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
16,000,000 บาท
21,000,000 บาท
18,000,000 บาท
18,000,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
12,000,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท

(159) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าคลอง RMC1 กม.14+800 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ โครงการชลประทานนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกากาปะ
โครงการชลประทานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ธรรมเจริญ อันเนื�องมาจากพระราชดําริ โครงการชลประทานนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
ไอร์สาเมาะ อันเนื�องมาจากพระราชดําริ โครงการชลประทานนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
(164) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าบ้านนํ�าดํา โครงการชลประทานปัตตานี จังหวัดปัตตานี
(165) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าบ้านปาเระ โครงการชลประทานปัตตานี จังหวัดปัตตานี
(166) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝายบ้านแค่พร้อมอาคารประกอบ
โครงการชลประทานยะลา จังหวัดยะลา
(167) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าเพิ�มประสิทธิภาพฝายศรีนคร กม.0+000-5+400
โครงการชลประทานยะลา จังหวัดยะลา
(168) ปรับปรุงระบบเก็บกักนํ�าและระบบกระจายนํ�า ฝ่ายส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ที� 6 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษานํ�าอูน จังหวัดสกลนคร
(169) ประตูระบายนํ�าคลองพระพิมล โครงการชลประทานนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(170) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าตําบลคุ้งกระถิน
โครงการชลประทานราชบุรี ตําบลคุ้งกระถิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
(171) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(172) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลําพูน
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,140,000 บาท
15,135,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,500,000 บาท
15,500,000 บาท
15,000,000 บาท
19,046,000 บาท
12,000,000 บาท
43,633,200 บาท
308,000,000
78,000,000
26,440,000
87,000,000
43,633,200
72,926,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
77,066,400 บาท

408,500,000
90,000,000
96,661,800
77,066,400
144,771,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(173) ปรับปรุงสถานีสูบนํ�าพร้อมระบบส่งนํ�าคลองขนาน
คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ระยะ 2 โครงการก่อสร้างสํานักชลประทานที� 12
จังหวัดชัยนาท
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(174) ปรับปรุงสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งนํ�าและบํารุงรักษาที� 7
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษานํ�าอูน จังหวัดสกลนคร
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(175) ปรับปรุงอาคารบังคับนํ�าที� 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงโครงการ
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ปรับปรุงสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งนํ�าบ้านนาคําน้อย โครงการ
ชลประทานปากมูล สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที� 7 จังหวัดอุบลราชธานี
(3) ปรับปรุงสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งนํ�าบ้านหัวเห่ว (แห่งที� 2)
โครงการพัฒนาลุ่มนํ�ามูลตอนล่าง สํานักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที� 7 จังหวัดอุบลราชธานี
(6) ปรับปรุงระบบส่งนํ�า 3R-LMC (เหมืองพญาคํา)
โครงการชลประทานลําพูน จังหวัดเชียงใหม่
(7) ปรับปรุงระบบส่งนํ�า 4R-LMC (เหมืองหนองหงษ์)
โครงการชลประทานลําพูน จังหวัดเชียงใหม่
(8) ปรับปรุงคลองส่งนํ�าสายใหญ่เกาะมะตัน พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
(9) ปรับปรุงคลองส่งนํ�าสายซอย คลองผาแตก พร้อมอาคารประกอบ
(ระยะที� 2) โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
(10) ปรับปรุงคลองซอย 4 RMC กิ�วคอหมา พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษากิ�วลม-กิ�วคอหมา จังหวัดลําปาง

62,389,800 บาท
407,777,800
81,487,500
116,223,000
62,389,800
147,677,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
40,300,200 บาท

78,000,000
15,600,000
40,300,200
22,099,800

บาท
บาท
บาท
บาท
27,600,000 บาท

138,000,000 บาท
27,600,000 บาท
110,400,000 บาท
1,063,282,500 บาท
7,000,000 บาท

22,000,000 บาท

48,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
26,000,000 บาท
26,000,000 บาท
15,000,000 บาท

(12) ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที� 2 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
(13) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตคลองส่งนํ�า RMC กิ�วลม กม.3+000-กม.
18+000 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษากิ�วลม-กิ�วคอหมา จังหวัดลําปาง
กิ�วลม-กิ�วคอหมา จังหวัดลําปาง
(15) ปรับปรุงและจัดการนํ�าแบบมีส่วนร่วมลํานํ�าแม่มอกและลํานํ�าสาขาจังหวัด
ลําปางและจังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
(16) ปรับปรุงติดตั�งเปลี�ยนฝายยางพร้อมเพิ�มประสิทธิภาพการเก็บกักและ
ระบายนํ�าฝายยางบ้านแดง โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาเสียวใหญ่
จังหวัดมหาสารคาม
(17) ปรับปรุงฝายยางบ้านแคนพร้อมเพิ�มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายนํ�า
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม
(18) ปรับปรุงเปลี�ยนฝายยางบ้านบุตามี โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาชีบน
จังหวัดชัยภูมิ
(19) ปรับปรุงคลองแยกซอย MC-2R-08-L ฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาชีกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด
(20) ปรับปรุงคลองซอย 2R-MC และคลองแยกซอย สถานีสูบนํ�าฝายร้อยเอ็ด
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาชีกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด
(21) ปรับปรุงคลองซอย MC-5L-A, MC-5L-B, MC-5L-C สถานีสูบนํ�า
ฝายวังยาง โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาชีกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด
(22) ปรับปรุงคลองระบายห้วยนํ�าเค็ม โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาชีกลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด
(23) ปรับปรุงอาคารบังคับนํ�าเหมืองลี� โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ลําตะคอง ตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
(24) ปรับปรุงอาคารบังคับนํ�าทํานบลาว โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาลําตะคอง
ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
(25) ปรับปรุงอาคารบังคับนํ�าปากคลองมอญ โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ลําตะคอง ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(26) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�า 7ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที� 3
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษามหาราช จังหวัดลพบุรี
(27) ปรับปรุงระบบเก็บขยะอัตโนมัติสถานีสูบนํ�าชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งนํ�า
และบํารุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ
(28) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองระบายนํ�าที� 11 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
รังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี
(29) ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 16 (สายล่าง) โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
รังสิตใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(30) ปรับปรุงท่อลอดถนนกลางคลองบ้านบ่อแดง-ท่าหิน กม.46+200
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

10,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
82,500,000 บาท

28,000,000 บาท
45,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
12,000,000 บาท
10,000,000 บาท
20,000,000 บาท
10,380,000 บาท
28,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,500,000 บาท

(31) ปรับปรุงท่อลอดถนนกลางคลองอาทิตย์บ้านพังโค กม.30+170
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
(32) ปรับปรุงคลองส่งนํ�าและอาคารควบคุม โครงการบริหารจัดการนํ�าคาบสมุทร
สทิงพระ จังหวัดสงขลา โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
ระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
(33) ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพคลองผันนํ�าปาเสมัส โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษา
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส
(34) ปรับปรุงระบบชลประทานบ้านปะดาดอ ระยะ 4 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
(35) ปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพคันคลองมูโนะ ฝั�งขวา โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
(36) ปรับปรุงระบบระบายนํ�าคลองกุราพอ พร้อมอาคารประกอบ
ระยะที� 3 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส
(37) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าพร้อมสถานีสูบนํ�าขนาดเล็กบ้านฮูลูปาเระ
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส
(38) ขุดลอกคลองระบายนํ�าท้ายอาคารระบายนํ�าฉุกเฉินและอาคารประกอบ
โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาปัตตานี จังหวัดยะลา
(39) ปรับปรุงขุดลอกแก้มลิงแม่นํ�าปัตตานีสายเก่าฝั�งขวา โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี
(40) ปรับปรุงขุดขยายคลองระบายนํ�า D7 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาปัตตานี จังหวัดยะลา
(41) ปรับปรุงระบบส่งนํ�า คลอง P.R.-72.5R. (C-35) โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(42) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าคลอง PR.-8.7R (C5) ระยะที� 2 โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษาพลายชุมพล ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

10,500,000 บาท

45,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
30,000,000 บาท
15,000,000 บาท
30,000,000 บาท
31,909,000 บาท
93,849,000
27,000,000
21,645,000
31,909,000
13,295,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
18,193,000 บาท

53,508,000
20,000,000
7,735,000
18,193,000
7,580,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(43) ปรับปรุงเพิ�มความจุอ่างเก็บนํ�าลําเชียงไกร (ตอนบน)
โครงการชลประทานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(44) สถานีสูบนํ�าเปรมเหนือบางปะอิน โครงการส่งนํ�าและ
บํารุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(45) ดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�าสายซอย Lat.4.9R-2.5R กม.4+115-4+950,
กม.7+000-23+900 โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(46) ดาดคอนกรีตคลองส่งนํ�าสายซอย Lat.4.9R-2.5R-18.6L
กม.0+000-7+260 ในระบบฝั�งซ้าย โครงการส่งนํ�าและบํารุงรักษาปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
โครงการ : กองทุนจัดรูปที�ดิน
1. งบรายจ่ายอื�น
1) กองทุนจัดรูปที�ดิน

65,060,400 บาท
167,000,000
55,000,000
46,939,600
65,060,400

บาท
บาท
บาท
บาท
31,040,100 บาท

115,000,000
19,580,000
39,947,900
31,040,100
24,432,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
41,200,000 บาท

80,340,000
16,068,000
41,200,000
23,072,000

บาท
บาท
บาท
บาท

19,000,000 บาท
37,050,000
7,410,000
19,000,000
10,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท

750,000,000 บาท
750,000,000 บาท
750,000,000 บาท

ตัวชี�วัด 6 : เชื�อมโยงและเพิ�มปริมาณนํ�าต้นทุนในอ่างได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร
(เมื�อจบโครงการ)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
โครงการ : โครงการเพิ�มปริมาณนํ�าในอ่างเก็บนํ�าเขื�อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
ช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที� 1
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 - 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) อุโมงค์ส่งนํ�าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื�นอุโมงค์ส่งนํ�า
ช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที� 2
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(2.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 - 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

394,247,700 บาท
394,247,700 บาท
394,247,700 บาท
394,247,700 บาท
195,560,600 บาท
52,408,700 บาท
1,526,500 บาท
50,882,200 บาท
2,334,810,000
503,779,000
50,886,800
50,882,200
305,294,400
1,423,967,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
68,610,000 บาท
1,998,400 บาท
66,611,600 บาท

1,881,000,000
421,060,000
66,618,600
66,611,600
399,712,800
926,997,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(3) อุโมงค์ส่งนํ�าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื�นอุโมงค์ส่งนํ�า
ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที� 1
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(3.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) อุโมงค์ส่งนํ�าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื�นอุโมงค์ส่งนํ�า
ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที� 2
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(4.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที�ปรึกษา
(1) ค่าจ้างบริษัทที�ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งนํ�าและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื�น อุโมงค์ส่งนํ�าช่วงแม่แตง-แม่งัด
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างบริษัทที�ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งนํ�าและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื�น อุโมงค์ส่งนํ�าช่วงแม่งัด-แม่กวง
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 - 2558 ตังงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ

42,403,300 บาท
1,235,000 บาท
41,168,300 บาท
4,095,000,000
614,250,000
41,168,300
710,430,000
2,729,151,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
32,138,600 บาท
1,907,000 บาท
30,231,600 บาท

3,022,500,000
453,375,000
30,231,600
524,365,200
2,014,528,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
400,000 บาท
400,000 บาท
7,887,100 บาท
3,619,500 บาท

255,500,000
51,100,000
3,619,500
42,033,600
158,746,900

195,810,000
41,332,000
14,930,300
4,267,600
25,594,800
109,685,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,267,600 บาท

1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�น
(1) ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�นที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื�นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื�อแก้ไขและพัฒนาสิ�งแวดล้อม
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื�องต้น
(3) งานระบบท่อส่งนํ�าแม่งัด - แม่แตง และอาคารประกอบ
ตัวชี�วัด 7 : จํานวนปริมาณเก็บกักนํ�าเพิ�มขึ�นจากการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบชลประทาน 419.88 ล้านลูกบาศก์เมตร และจํานวนพื�นที�ชลประทาน
เพิ�มขึ�น 382,137 ไร่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มนํ�าตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าที�ดิน
(1) ค่าที�ดินที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) ระบบสูบนํ�าและระบบส่งนํ�า MC1 พร้อมอาคารประกอบ
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 - 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(2) คลองระบายนํ�าและอาคารประกอบ ระยะที� 1
(3) ระบบส่งนํ�า MC2 พร้อมอาคารประกอบ

400,000 บาท
400,000 บาท
190,000,000
10,000,000
30,000,000
150,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

317,642,900 บาท
317,642,900 บาท
317,642,900 บาท
317,642,900 บาท
102,820,000 บาท
5,820,000 บาท
97,000,000
205,069,400
20,069,400
2,526,300
17,543,100
1,155,780,800
242,000,000
913,780,800
284,060,900
17,543,100
17,543,100
150,000,000
444,633,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
95,000,000 บาท
90,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที�ปรึกษา
(1) ค่าจ้างบริษัทที�ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบนํ�าและระบบส่งนํ�า MC1
พร้อมอาคารประกอบ
งบประมาณทั�งสิ�น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2554 - 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื�นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื�นๆที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
โครงการ : โครงการเขื�อนทดนํ�าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าที�ดิน
(1) ค่าที�ดินที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) ระบบส่งนํ�าสายใหญ่ฝั�งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที� 1
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2556 - 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
553,500 บาท
553,500 บาท
36,471,500
8,470,000
28,001,500
19,168,100
553,500
4,800,000
3,479,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,200,000 บาท
6,200,000 บาท
509,680,900 บาท
509,680,900 บาท
509,680,900 บาท
509,680,900 บาท
152,640,000 บาท
8,640,000 บาท
144,000,000
208,276,500
37,150,900
2,053,000
35,097,900

1,982,000,000
399,434,100
35,097,900
35,097,900
421,174,800
1,091,195,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) ระบบส่งนํ�าสายใหญ่ฝั�งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(2.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื�นที�แก้มลิงฝั�งขวา (บึงมาย)
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(3.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาพื�นที�แก้มลิงฝั�งซ้าย (บึงกะโล่)
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(4.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�น
(1) ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�นที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื�นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื�อแก้ไขและพัฒนาสิ�งแวดล้อม
(2) ค่าก่อสร้างระบบส่งนํ�าของสถานีสูบนํ�าตําบลผาจุก อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(2.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

54,806,600 บาท
2,567,200 บาท
52,239,400 บาท
1,475,000,000
312,000,000
26,119,700
52,239,400
1,084,640,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
46,690,000 บาท
690,000 บาท
46,000,000 บาท

230,000,000 บาท
46,000,000 บาท
184,000,000 บาท
69,629,000 บาท
1,029,000 บาท
68,600,000 บาท
343,000,000 บาท
68,600,000 บาท
274,400,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
1,544,400 บาท
1,544,400 บาท
145,220,000 บาท
10,000,000 บาท
69,020,000 บาท
1,020,000 บาท
68,000,000 บาท
340,000,000 บาท
68,000,000 บาท
272,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างระบบส่งนํ�าของสถานีสูบนํ�าตําบลงิ�วงาม อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(3.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(4) เพิ�มประสิทธิภาพการระบายนํ�าคลองนํ�าริด
โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าที�ดิน
(1) ค่าที�ดินที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) คลองส่งนํ�าและคลองระบายนํ�าพร้อมอาคารประกอบฝั�งขวา
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2556 - 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(2) คลองส่งนํ�าสาย 1R-1L-RMC
1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื�นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื�นๆที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื�อแก้ไขและพัฒนาสิ�งแวดล้อม
(3) งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บนํ�า ระยะที� 2

50,750,000 บาท
750,000 บาท
50,000,000 บาท
250,000,000 บาท
50,000,000 บาท
200,000,000 บาท
15,450,000 บาท
134,824,000 บาท
134,824,000 บาท
134,824,000 บาท
134,824,000 บาท
63,600,000 บาท
3,600,000 บาท
60,000,000
26,932,500
7,632,500
767,000
6,865,500
387,700,200
183,691,000
31,385,200
15,692,600
6,865,500
150,065,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
19,300,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
43,291,500 บาท
861,500 บาท
12,430,000 บาท
30,000,000 บาท

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าที�ดิน
(1) ค่าที�ดินที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) เขื�อนเก็บกักนํ�าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื�น
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2554 - 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(2) ระบบชลประทานฝั�งขวา
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(2.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(3) ระบบชลประทานฝั�งซ้าย สัญญาที� 1
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(3.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

1,021,162,100 บาท
1,021,162,100 บาท
1,021,162,100 บาท
1,021,162,100 บาท
212,000,000 บาท
12,000,000 บาท
200,000,000
669,342,600
391,269,400
764,600
390,504,800
2,645,000,000
1,306,431,800
444,783,300
503,280,100
390,504,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
76,450,000 บาท
450,000 บาท
76,000,000 บาท

380,000,000 บาท
76,000,000 บาท
304,000,000 บาท
70,539,200 บาท
3,178,300 บาท
67,360,900 บาท
862,888,900
180,000,000
71,676,100
81,494,800
67,360,900
462,357,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) ระบบชลประทานฝั�งซ้าย สัญญาที� 2
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(4.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที�ปรึกษา
(1) ค่าจ้างบริษัทที�ปรึกษาควบคุมงาน
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2554 - 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�น
(1) ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�นที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื�นๆ
(1) ค่าก่อสร้างท่อลอดทางรถไฟ
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ�งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม
(3) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน
โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํ�ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) เขื�อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื�น
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2555 - 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ

131,084,000 บาท
1,084,000 บาท
130,000,000 บาท
650,000,000 บาท
130,000,000 บาท
520,000,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
17,815,700 บาท
17,815,700 บาท
72,727,900
54,015,000
897,200
17,815,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,278,800 บาท
1,278,800 บาท
119,225,000 บาท
42,000,000 บาท
27,270,000 บาท
49,955,000 บาท
306,811,100 บาท
306,811,100 บาท
306,811,100 บาท
306,811,100 บาท
207,441,100 บาท
60,756,000 บาท
2,377,500 บาท
58,378,500 บาท

1,355,678,500
746,352,000
55,135,200
495,812,800
58,378,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) ระบบส่งนํ�าฝั�งขวาพร้อมอาคารประกอบ
(2.1) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(3) ระบบส่งนํ�าฝั�งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ
(3.1) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�น
(1) ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�นที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื�นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื�นๆที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) งานจัดภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที� 2
(3) งานการป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขาบริเวณหัวงาน ระยะที� 2
(4) งานลาดยางถนนทดแทนนํ�าท่วมฝั�งขวา
โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยนํ�ารีอันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าที�ดิน
(1) ค่าที�ดินที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน

89,735,500 บาท
89,735,500 บาท
256,387,500
48,270,000
68,382,000
50,000,000
89,735,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
56,949,600 บาท
56,949,600 บาท

402,000,000 บาท
109,200,000 บาท
107,375,300 บาท
56,949,600 บาท
128,475,100 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
96,670,000 บาท
5,000,000 บาท
12,360,000 บาท
33,990,000 บาท
45,320,000 บาท
570,090,200 บาท
570,090,200 บาท
570,090,200 บาท
570,090,200 บาท
15,900,000 บาท
900,000 บาท
15,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) เขื�อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งนํ�า
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2555 - 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(2) ระบบท่อส่งนํ�าและอาคารประกอบ สัญญาที� 1
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(2.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�น
(1) ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�นที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื�นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื�นๆที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งนํ�าและเพิ�มพื�นที�ชลประทาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าที�ดิน
(1) ค่าที�ดินที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที�ดินจัดซื�อที�ดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(3) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดลําปาง
(4) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดน่าน
(5) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดเชียงราย
(6) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดนครสวรรค์

547,990,100
116,368,100
1,558,700
114,809,400
1,193,119,500
307,499,900
204,100
84,512,400
114,809,400
686,093,700
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บาท
บาท
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
431,622,000 บาท
8,688,000 บาท
422,934,000 บาท

2,114,670,000
422,934,000
845,868,000
845,868,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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5,000,000 บาท
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14,513,426,100 บาท
966,396,000 บาท
38,380,000 บาท
70,000,000
15,000,000
50,000,000
19,000,000
20,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(7) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดแพร่
(8) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดหนองคาย
(9) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดเลย
(10) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดหนองบัวลําภู
(11) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดอุดรธานี
(12) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดขอนแก่น
(13) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดนครพนม
(14) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดจันทบุรี
(15) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดสระแก้ว
(16) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดอุทัยธานี
(17) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดกาญจนบุรี
(18) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดเพชรบุรี
(19) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดชุมพร
(20) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดกระบี�
(21) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดสงขลา
(22) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดตรัง
(23) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดยะลา
(24) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน จังหวัดนราธิวาส
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 79 รายการ (รวม 79 หน่วย)
(2) ฝายห้วยไคร้ (ลูกที� 2) พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลแม่คะ อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
(3) ฝายทาชมพูพร้อมระบบส่งนํ�าฝั�งซ้าย ตําบลทาปลาดุก อําเภอแม่ทา
จังหวัดลําพูน
(4) ฝายนาหมากปินพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(5) ฝายมะโอพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(6) อ่างเก็บนํ�าห้วยแก่น ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
(7) ฝายนาวัวพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน
(8) อ่างเก็บนํ�าแม่อางพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลบ้านบอม อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง
(9) ฝายบ้านนาบัว ตําบลนาขุม อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
(10) อ่างเก็บนํ�าห้วยดู่พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลเนินเพิ�ม อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
(11) อาคารบังคับนํ�าคลองวังทับไทร พร้อมอาคารประกอบ ตําบลสากเหล็ก
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
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(12) ฝายคลองห้วยบงพร้อมขุดลอก ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
(13) ฝายมอสังเวียน ตําบลคลองนํ�าไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
(14) ฝายบ้านป่าไร่เหนือ ตําบลพระธาตุ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(15) ฝายบ้านขะเนจื�อพร้อมระบบส่งนํ�า ระยะที� 2 ตําบลขะเนจื�อ
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(16) ฝายบ้านวังโป่ง ตําบลร้องกวาง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
(17) ฝายแม่รากน้อยพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลบ้านตึก อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย
(18) ฝายป่ายางห้วยนํ�าลาย ตําบลนํ�าสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
(19) ฝายห้วยคะนาน ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
(20) ฝายห้วยกาหม ตําบลโพนทอง อําเภอโพธิ�ตาก จังหวัดหนองคาย
(21) ฝายห้วยซาง ตําบลม่วง อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
(22) ฝายบ้านกุดนาค้อ ตําบลตาดทอง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
(23) ฝายบ้านนาแวง ตําบลนาสวรรค์ อําเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
(24) ฝายห้วยเอก ตําบลเพ็กใหญ่ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
(25) ฝายห้วยแย้ ตําบลห้วยแย้ อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
(26) ฝายห้วยวังไฮ ตําบลวังใหม่ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
(27) ฝายทดนํ�าห้วยตาดไซ ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
(28) อ่างเก็บนํ�าบ้านดงเย็น ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
(29) ฝายบ้านร่องคํา (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ตําบลป่าสังข์
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
(30) ฝายห้วยบังกอ (บ้านโคกกุง) ตําบลโพธิ�ตาก อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
(31) ฝายห้วยกระเบียน (บ้านเหล่าน้อย) ตําบลหนองสูงใต้ อําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
(32) ฝายห้วยโพง ตําบลส้มผ่อ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
(33) ฝายห้วยบ้าน (บ้านนาไร่ใหญ่) ตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ
(34) ฝายห้วยสะพือ (บ้านนางิ�ว) ตําบลสะพือ อําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี
(35) ฝายบ้านท่ากระทุ่ม ตําบลหลุมข้าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(36) ฝายบ้านโคกวัด ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(37) ฝายบ้านกระโดนค้อ ตําบลช่างปี� อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(38) ฝายบ้านหนองโปร่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(39) ฝายบ้านคลองระบม ตําบลท่ากระดาน อําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(40) ฝายบ้านคลองตะเคียน ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
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(41) ฝายบ้านหนองไม้หอม ตําบลช้างทูน อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
(42) ฝายบ้านใหม่ไชยมงคล ตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
(43) ฝายบ้านคลองตะเคียนพร้อมขุดลอก ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
(44) อาคารอัดนํ�าบ้านวังมะกรูด 2 ตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
(45) ฝายบ้านคลองยาง ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
(46) ฝายบ้านวังก้านเหลือง ตําบลท่าดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
(47) ฝายบ้านปากห้วยด่าน ตําบลบุ่งคล้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(48) ฝายห้วยตาดี ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
(49) อาคารบังคับนํ�าคลองแต้เล้า ตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
(50) อาคารบังคับนํ�าคลองตันเลียบ ตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
(51) อาคารบังคับนํ�าคลองสวนฝ้าย ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
(52) อาคารอัดนํ�าห้วยคต-วังหมัน พร้อมระบบส่งนํ�าอําเภอหนองมะโมง
ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
(53) อาคารอัดนํ�าร่องคล้า ตําบลบ่อแร่ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
(54) ฝายห้วยกะจี ตําบลหัวนา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
(55) อาคารอัดนํ�าห้วยคต-วังหมัน พร้อมระบบส่งนํ�าอําเภอบ้านไร่ ตําบลวังหิน
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
(56) ฝายห้วยไทรโยค พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
(57) ฝายบ้านรางขยี ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
(58) อาคารบังคับนํ�าคลองหลวง ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
(59) ทํานบดินห้วยพรุกํา ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
(60) อาคารบังคับนํ�าคลองแพรกช้างแหกพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลวังใหม่
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
(61) จัดหาแหล่งนํ�าเพื�อผลิตอาหารสัตว์สนับสนุนโครงการชั�งหัวมัน
ตามพระราชดําริ แห่งที� 3 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(62) อาคารอัดนํ�าเหมืองวิโรจน์ ตําบลยางนํ�ากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
(63) ฝายคลองหงาวพร้อมอาคารประกอบ ตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
(64) ฝายคลองกาพระ ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(65) อ่างเก็บนํ�าคลองท้องยาง ตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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20,000,000 บาท
40,000,000 บาท
28,000,000 บาท
60,000,000 บาท

(66) ฝายคลองสินปุน ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี�
(67) ฝายคลองบกปุย ตําบลลําภี อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
(68) อาคารอัดนํ�าบ้านสหกรณ์ โครงการจัดหานํ�าในพื�นที�เกษตรแปลงใหญ่นิคม
สหกรณ์ท่าฉาง ตําบลตะกุกใต้ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(69) อาคารอัดนํ�าบ้านคลองหัวช้าง พร้อมระบบส่งนํ�า(โครงการจัดหานํ�าในพื�นที�
เกษตรแปลงใหญ่นิคมสหกรณ์พนม) ตําบลคลองชะอุ่น อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(70) ฝายห้วยเตย ตําบลช่อง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
(71) ฝายคลองหาร ตําบลประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
(72) ฝายบ้านขุมทรัพย์พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลป่าแก่บ่อหิน อําเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
(73) ฝายคลองโพธิ�เล ตําบลเขาปู่ อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
(74) ฝายบ้านตะโล๊ะบูเกะ ตําบลริโก๋ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(75) อาคารบังคับนํ�าบ้านจือแรพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลกอตอตือร๊ะ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
(76) อาคารบังคับนํ�าคลองสาบัน 1 พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลบ้านนอก
อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
(77) ระบบส่งนํ�าฝายตีนธาตุ ตําบลแสนไห อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
(78) ระบบส่งนํ�าฝายนํ�าแม่เงา (ระยะที� 2) ตําบลแม่เงา อําเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(79) ฝายนํ�าสางพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
(80) ฝายห้วยแยกขวาพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลบ่อเบี�ย อําเภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ์
(81) ฝายยะแมะพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลแม่กลอง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
(82) ฝายห้วยฮิ�น (ห้วยโคกฮี) ตําบลโคกกว้าง อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
(83) ฝายห้วยทรายมูล (บ้านทรายมูล) ตําบลนํ�ากํ�า อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
(84) ฝายห้วยเชิงชาญ (ตอนล่าง) ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
(85) ฝายห้วยคําปะอี (บ้านป่าก่อน้อย) ตําบลป่าก่อ อําเภอชานุมาน
จังหวัดอํานาจเจริญ
(86) ฝายห้วยสูบ (บ้านหนองศิลา) ตําบลโนนค้อ อําเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
(87) ฝายบ้านโคกกระชายเหนือ ตําบลสายตะกู อําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
(88) ฝายห้วยกาบกระบือ ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
(89) อ่างเก็บนํ�าบ้านนํ�ามุด ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

40,000,000 บาท
24,000,000 บาท
40,000,000 บาท

30,000,000 บาท
31,000,000 บาท
35,000,000 บาท
30,000,000 บาท
15,000,000 บาท
12,500,000 บาท
25,490,000 บาท
25,000,000 บาท
30,000,000 บาท
27,000,000 บาท
27,000,000 บาท
20,000,000 บาท
26,000,000 บาท
35,000,000 บาท
31,000,000 บาท
40,000,000 บาท
13,000,000 บาท
14,383,000 บาท
27,000,000 บาท
16,500,000 บาท
23,500,000 บาท

(90) อาคารอัดนํ�าบ้านแสนสุขพร้อมขุดลอก ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
(91) ฝายบ้านท่านํ�าล่าง ตําบลหนองบอน อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
(92) ฝายบ้านหินขาว ตําบลทุ่งขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
(93) ฝายบ้านนา ตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งนํ�าร้อน จังหวัดจันทบุรี
(94) ฝายห้วยทรายแดง พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลบ้านเก่า
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(95) ระบบส่งนํ�าฝายห้วยเขาเขียว ตําบลสวนผึ�ง อําเภอสวนผึ�ง จังหวัดราชบุรี
(96) ทํานบดินคลองซัง ตําบลสองพี�น้อง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
(97) ฝายห้วยทรายแก้ว ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(98) อ่างเก็บนํ�าหนองเปราะ ตําบลยางนํ�ากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
(99) ฝายบ้านร่มไทร 2 พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลร่มไทร อําเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส
(100) ระบบส่งนํ�าฝายคลองปูโป๊ะ (เพิ�มเติม) ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา
(101) ระบบส่งนํ�าฝายบ้านป่ามะพร้าว ตําบลพิเทน อําเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี
(102) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านสบแปะ(4) ตําบลบ้านแปะ
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
(103) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าหนองบัวหลวง ตําบลป่าสัก
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
(104) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านทุ่งล้อม อันเนื�องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลห้วยม้า อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(105) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านท่าควาย ตําบลท่าก้อน
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
(106) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าท่าเดื�อ ตําบลบ้านเดื�อ
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(107) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านสีกายใต้ ตําบลสีกาย
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(108) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านแก่งศรีภูมิ ตําบลแก่งศรีภูมิ
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
(109) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านคอนแสน 2 ตําบลสามพร้าว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
(110) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านดงสว่าง ตําบลห้วยโพธิ� อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(111) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านหนองแวง ตําบลกุดธาตุ
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

15,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,000,000
15,000,000
10,000,000
37,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

40,000,000 บาท
21,074,000 บาท
20,000,000 บาท
17,000,000 บาท
25,770,000 บาท
23,000,000 บาท
37,886,000 บาท
30,000,000 บาท
38,000,000 บาท
37,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
21,800,000 บาท
45,000,000 บาท

(112) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านนาเจริญ ตําบลหนองแวง
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
(113) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านดอนกลอย ตําบลหัวขวาง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(114) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านหญ้าหน่อง ตําบลจําปาขัน
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(115) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านนํ�ากํ�าใหม่พัฒนา
ตําบลนํ�ากํ�า อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
(116) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านโพธิ�ไทร ตําบลโพธิ�ไทร อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
(117) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านนาดี ตําบลป่งขาม
อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
(118) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านกุดมะฮง ตําบลกุดแห่
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
(119) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านถ่อน ตําบลไม้กลอน
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ
(120) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านดอนไม้คูณ ตําบลเหล่าบก
อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
(121) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านกอกดอนพยอม
ตําบลทองหลาง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
(122) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านแข้ ตําบลแข้
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
(123) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านปราสาท ตําบลห้วยบง อําเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
(124) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านมะลูจรุง (อ่างเก็บนํ�า
ห้วยขาแมง) ตําบลอู่โลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์
(125) สถานีสูบนํ�าพร้อมอาคารประกอบพื�นที� สปก. ตําบลระบํา
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
(126) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนมะเกลือ ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(127) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านเขาพระ ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
(128) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง 2 ระยะ 3 โครงการชลประทาน
เมืองกาญจนบุร-ี พนมทวน อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลพนมทวน
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
(129) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านบางดี ตําบลปากแพรก อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

52,089,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
20,000,000 บาท
28,000,000 บาท
37,799,300 บาท
36,000,000 บาท
20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
31,000,000 บาท
55,000,000 บาท
62,000,000 บาท

29,500,000 บาท
12,400,000 บาท

(130) ฝายบ้านห้วยผึ�งพร้อมระบบส่งนํ�าและบ่อเก็บนํ�า คสล.งานจัดหานํ�า
สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตําบลท่าผาปุ้ม
อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(131) ฝายห้วยลาดพร้อมระบบส่งนํ�า จัดหานํ�าสนับสนุนโครงการขยายผล
โครงการหลวงบ้านนํ�าเคิม ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื�น จังหวัดน่าน
(132) ฝายนาสาพร้อมระบบส่งนํ�าโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
(133) จัดหานํ�าช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาในและบ้านจกปก
โครงการฝายแม่ระอาน้อยพร้อมระบบส่งนํ�า โครงการรักษ์นํ�าเพื�อพระแม่
ของแผ่นดิน (ลุ่มนํ�าแม่หาด) ตําบลแม่ตื�น อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
(134) ระบบส่งนํ�าฝายนํ�าว้า (2)จัดหานํ�าสนับสนุนโครงการรักษ์นํ�า
เพื�อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มนํ�าขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) ตําบลขุนน่าน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
(135) จัดหานํ�าสนับสนุนราษฎรและวนอุทยานบ้านพญาพิภักดิ� ระยะที2�
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
(136) ฝายแม่ลอยพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
(137) ผันนํ�าจากลําห้วยบงลงอ่างเก็บนํ�าห้วยหินลับ อันเนื�องมาจากพระราชดําริ
ตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
(138) ระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกุ่ม-บ้านเขาแหลม
ตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
(139) ระบบท่อส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าบางทรายนวล อันเนื�องมาจากพระราชดําริ
ตําบลคลองชะอุ่น อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(140) เพิ�มประสิทธิภาพการเก็บกักนํ�าและระบบระบายนํ�าอ่างเก็บนํ�าเขาเต่า
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(141) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝายหลวง
แม่สาบ) ระยะที� 2 ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
(142) ฝายคลองตางิ (ระบบส่งนํ�า) ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
(143) ระบบท่อส่งนํ�าฝายแค้มป์ขี�พร้า ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
(144) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านหลุมเมือง ตําบลคุ้งกระถิน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
(145) ปรับปรุงคันกั�นนํ�าเค็มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองขุด อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
(146) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าสระลงเรือ 1 ระยะ 3 ตําบลสระลงเรือ
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

12,000,000 บาท
11,000,000 บาท
15,000,000 บาท

25,000,000 บาท

10,000,000 บาท
12,000,000 บาท
16,000,000 บาท
20,000,000 บาท
23,000,000 บาท
13,000,000 บาท
25,000,000 บาท
10,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
37,700,000 บาท
18,000,000 บาท
28,128,000 บาท

(147) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน ตําบลหนองล่อง
อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน
(148) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านศรีอุดม ตําบลพรเจริญ
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
(149) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านศรีโพธิ�ทอง
ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
(150) ระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํ�าบ้านหนองบัว
พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
(151) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการประตูระบายนํ�าบ้านหนองบัว
พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
(152) ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื�นและ
ระบบส่งนํ�า โครงการฝายนํ�ายาวพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลผาทอง
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
(153) ระบบท่อส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทาน
ส่วนขยายอ่างเก็บนํ�าประแสร์ ตําบลห้วยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
(154) ระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบนํ�าพร้อมระบบส่งนํ�า
บ้านหงษ์เจริญ ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
(155) ระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบนํ�าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้าน
วังมะปรางค์ ตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
(156) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการโปร่งขุนเพชร
ตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
(157) เพิ�มประสิทธิภาพการเก็บกักนํ�าบึงระเหวและอาคารประกอบ โครงการ
ประตูระบายนํ�าพระอาจารย์จื�อ(ลําเชียงทา) อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
(158) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าแม่สะลวม
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลป่าตุ้ม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
(159) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าฝายปงตํา
ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
(160) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าประตูระบายนํ�า
วังหิน ตําบลสบเตี�ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
(161) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยแม่นึง
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
(162) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าแม่อ้อน 2
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลบ้านอ้อน อําเภองาว จังหวัดลําปาง
(163) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บนํ�าแม่พริก
(ผาวิ�งชู้) ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
(164) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองโพธิ�
(ระยะที� 1) ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

30,000,000 บาท
20,000,000 บาท
30,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,360,000 บาท

80,000,000 บาท
80,000,000 บาท
69,460,000 บาท
41,907,000 บาท
80,000,000 บาท
72,000,000 บาท
101,990,000 บาท
70,000,000 บาท
86,390,000 บาท
90,000,000 บาท
80,000,000 บาท
80,000,000 บาท
80,000,000 บาท

(165) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยใหญ่ (ไพศาลี)
ตําบลตะคร้อ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
(166) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองไพร
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
(167) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าแม่สอด(ตอนบน )
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(168) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ ระยะที� 2 โครงการระบบส่งนํ�า
เขื�อนทดนํ�าโกกโก่ ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(169) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยแม่ท้อ
ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
(170) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยนํ�าบอง
ตําบลโคกม่วง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
(171) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการนํ�าเลย ตําบลแก่งศรีภูมิ
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
(172) ระบบส่งนํ�า ระยะที� 2 โครงการระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยลิ�นควาย
ตําบลนาด้วง อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
(173) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบนํ�าพร้อม
ระบบส่งนํ�าตําบลบ้านดง (อันเนื�องมาจากพระราชดําริ) ระยะที� 2
ตําบลบ้านดง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
(174) ทํานบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยตาเปอะ
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร
(175) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�า
ลําเชียงสา (ฝั�งขวา) ตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอวังนํ�าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
(176) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าโครงการ
ห้วยด่านไอ ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(177) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง
ตําบลยะวึก อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
(178) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองประแกด
ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
(179) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองประแกด
ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
(180) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยนํ�าก้อ
ตําบลนํ�าก้อ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(181) ระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าห้วยขอนแก่น
ระยะที� 3 ตําบลห้วยไร่ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(182) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยท่าพล ตําบลท่าพล
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

40,000,000 บาท

100,000,000 บาท
65,034,000 บาท
61,000,000 บาท
37,080,000 บาท
40,000,000 บาท
80,000,000 บาท
40,000,000 บาท

70,000,000 บาท
87,089,000 บาท
51,250,000 บาท
80,000,000 บาท
70,000,000 บาท
100,000,000 บาท
35,500,000 บาท
80,000,000 บาท
70,000,000 บาท
60,000,000 บาท

(183) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�า
ห้วยเล็ง ตําบลโคกปรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
(184) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยหนองโรง
ตําบลกะบกเตี�ย อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
(185) ระบบท่อส่งนํ�า PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบนํ�า
อู่ตะเภา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตําบลไร่พัฒนา อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
(186) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มนํ�าลําตะเพิน
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ อาคารทดนํ�าบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งนํ�า
ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(187) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มนํ�าภาชี
อาคารทดนํ�าบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลกลอนโด
อําเภอด่านมะขามเตี�ย จังหวัดกาญจนบุรี
(188) สถานีสูบนํ�าพร้อมระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการสูบนํ�า
จากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติม อ่างเก็บนํ�าหนองนาทะเล ตําบลสระลงเรือ
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
(189) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยกระพร้อย
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี
(190) อาคารทดนํ�าบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ
ตําบลช่องด่าน อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

70,000,000 บาท
90,000,000 บาท
135,000,000 บาท

80,000,000 บาท

120,000,000 บาท

94,689,100 บาท

73,830,500 บาท
76,625,000 บาท

(191) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยมงคล
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลทับใต้ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

70,000,000 บาท

(192) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยมงคล
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลทับใต้ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

38,000,000 บาท

(193) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยแม่ประจันต์
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
(194) อาคารป้องกันการกัดเซาะลาดไหล่เขา โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองกะทะ
ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(195) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองทรายขาว
ตําบลอ่าวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
(196) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองทรายขาว
ตําบลอ่าวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
(197) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
(198) ระบบส่งนํ�าคลองลําเบ็ด โครงการระบบส่งนํ�าคลองลําเบ็ด
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

70,000,000 บาท
70,000,000 บาท
50,000,000 บาท
20,000,000 บาท
90,000,000 บาท
70,000,000 บาท

(199) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ�มประสิทธิภาพ
การเก็บกักนํ�าอ่างสะเดา ตําบลสํานักแต้ว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(200) คลองส่งนํ�าพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการ
นํ�าคาบสมุทรสทิงพระ ตําบลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(201) ระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
ลุ่มนํ�าลํากว้าง-กุดกุง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
(202) ระบบส่งนํ�าและสถานีสูบนํ�า โครงการระบบส่งนํ�าสถานีสูบนํ�าบ้าน
จักษาช่วงที� 2 ตําบลเนินแจง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
(203) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยชื�น
พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลทุ่งศรีทอง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
(204) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�านํ�าริม
พร้อมระบบส่งนํ�า อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลแสนทอง
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
(205) ประตูระบายนํ�าและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํ�า
บ้านแก่นเจริญ ตําบลห้วยซ้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(206) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตําบลแม่สลิด
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
(207) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยหินแก้ว
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลด่านศรีสุข อําเภอโพธิ�ตาก จังหวัดหนองคาย
(208) ประตูระบายนํ�าหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํ�า
หาดแสงจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
(209) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตําบลตระแสง
อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(210) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองหางแมว
ตําบลขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
(211) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองหางแมว
ตําบลขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
(212) สถานีสูบนํ�าพร้อมระบบส่งนํ�า โครงการสถานีสูบนํ�าพร้อมระบบส่งนํ�า
หนองอีดอก ตําบลหัวนา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
(213) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยลําทราย
พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(214) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยลําทราย
พร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(215) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหานํ�าเพื�อช่วยเหลือ
ราษฎรในพื�นที�ตําบลแก่งกระจานและตําบลวังจันทร์ อันเนื�องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
(216) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�ายะรม
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

70,000,000 บาท
50,000,000 บาท
70,000,000 บาท
70,000,000 บาท
55,000,000 บาท

55,000,000 บาท
70,000,000 บาท
80,000,000 บาท
60,000,000 บาท
80,000,000 บาท
40,000,000 บาท
80,000,000 บาท
25,000,000 บาท
60,000,000 บาท
72,650,000 บาท
34,200,000 บาท

70,000,000 บาท
50,000,000 บาท

(217) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�ายะรม
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
(218) ระบบส่งนํ�าระยะที� 1 โครงการอ่างเก็บนํ�าลําพันชาด อันเนื�องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลหนองกุงทับม้า อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
(219) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยทรายขาว
ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี�
(220) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�า
คลองแห้ง ตําบลกระบี�น้อย อําเภอเมืองกระบี� จังหวัดกระบี�
(221) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื�น โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยกระพร้อย
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี
(222) ระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าประตูระบายนํ�า
นํ�ากํ�าตอนล่าง สถานีสูบนํ�าบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2556 - 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(223) ประตูระบายนํ�าหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื�น โครงการ
ประตูระบายนํ�าพระอาจารย์จื�อ(ลําเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2556 - 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ

50,000,000 บาท
30,000,000 บาท
50,000,000 บาท
70,000,000 บาท

70,966,600 บาท
25,969,200 บาท
356,440,000
143,531,400
10,099,100
25,969,200
69,251,200
107,589,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
82,867,600 บาท

234,300,000
94,891,500
26,554,000
29,986,900
82,867,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(224) ประตูระบายนํ�าหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํ�า
แม่สอย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(225) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าแม่สะลวม
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(226) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยโพง(ตอนบน)
จังหวัดยโสธร
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(227) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยแม่นึง
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลําปาง
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(228) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายท่ากระดาน
จังหวัดกําแพงเพชร
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2557 ตั�งงบประมาณ
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ

95,257,000 บาท
472,100,000
220,683,200
80,142,400
76,017,400
95,257,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
51,814,000 บาท

568,000,000
94,542,700
254,932,300
16,671,000
51,814,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,311,000 บาท

156,600,000
30,000,000
51,171,000
62,118,000
13,311,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,740,600 บาท

448,000,000
67,500,000
220,059,000
147,700,400
12,740,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,691,800 บาท

176,100,000
27,000,000
58,219,800
80,188,400
10,691,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(229) ประตูระบายนํ�าหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํ�า
บ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งนํ�า จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(230) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยไฮ
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดหนองคาย
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(231) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยใหญ่
(ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(232) สถานีสูบนํ�าพร้อมระบบส่งนํ�า โครงการสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งนํ�าตําบลบ้านดง(อันเนื�องมาจากพระราชดําริ) ระยะที� 1
จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(233) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยคันแทใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

19,550,000 บาท
414,000,000
72,500,000
9,775,000
19,550,000
312,175,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
47,146,400 บาท

208,000,000
46,200,600
47,813,300
47,146,400
66,839,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
57,580,200 บาท

214,000,000
65,353,100
91,066,700
57,580,200

บาท
บาท
บาท
บาท

72,103,200 บาท
307,500,000
94,968,600
68,324,500
72,103,200
72,103,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
53,377,600 บาท

235,490,000
45,374,800
68,751,200
53,377,600
67,986,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(234) ฝายยาง โครงการฝายยางลําเซบาย จังหวัดอํานาจเจริญ
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(235) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยท่าพล
จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(236) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยหนองโรง
จังหวัดชัยนาท
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(237) ระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบนํ�าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้าน
เขาขี�ฝอยช่วงที� 2 จังหวัดอุทัยธานี
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(238) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยแม่สอด
(ตอนบน) จังหวัดตาก
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

2,000,000 บาท
117,500,000
53,743,100
61,756,900
2,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
57,000,000 บาท

259,000,000
45,790,900
68,145,400
57,000,000
88,063,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
118,017,000 บาท

593,000,000
90,000,000
200,570,000
118,017,000
184,413,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
48,400,000 บาท

124,000,000
28,000,000
47,600,000
48,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
55,320,600 บาท

375,121,200
119,480,000
145,000,000
55,320,600
55,320,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(239) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าคลองกะทะ
จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณทั�งสิ�น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(240) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
เงินงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(241) ระบบผันนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันนํ�าจากฝายลําปะทาว
ฝั�งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บนํ�าหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(242) สถานีสูบนํ�าและระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานี
สูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าตําบลโคกสูง (อันเนื�องมาจากพระราชดําริ)
ระยะที� 1 จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(243) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า
บ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งนํ�า จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(244) สถานีสูบนํ�าและระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการ
สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งนํ�า จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ

98,286,100 บาท
480,386,100
302,100,000
178,286,100
80,000,000
98,286,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
49,186,900 บาท

248,000,000
66,300,000
49,186,900
132,513,100

บาท
บาท
บาท
บาท
17,521,800 บาท

206,137,400
83,226,000
17,521,800
105,389,600

บาท
บาท
บาท
บาท

8,908,000 บาท
314,400,000
152,100,000
8,908,000
71,264,000
82,128,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
27,388,500 บาท

62,488,500 บาท
35,100,000 บาท
27,388,500 บาท
42,210,300 บาท
77,310,300 บาท
35,100,000 บาท
42,210,300 บาท

(245) ระบบกระจายนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายนํ�า
ฝายลําเซบาย จังหวัดอํานาจเจริญ
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(246) ระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�า
คลองพระพุทธ ระยะที� 3 จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(247) ระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบนํ�าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้าน
ดอนหวาย ช่วงที� 2 จังหวัดอุทัยธานี
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(248) เขื�อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื�น โครงการ
อ่างเก็บนํ�าคลองพะวาใหญ่ ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(249) ประตูระบายนํ�าบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ�มประสิทธิภาพ
การใช้นํ�าในลุ่มนํ�าวังโตนด ตําบลทุ่งเบญจา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

27,909,600 บาท
94,400,000
32,175,000
27,909,600
34,315,400

บาท
บาท
บาท
บาท
55,692,000 บาท

351,000,000
70,200,000
55,692,000
225,108,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,177,500 บาท

117,000,000
23,400,000
28,177,500
65,422,500

บาท
บาท
บาท
บาท
108,000,000 บาท

540,000,000
108,000,000
153,000,000
153,000,000
126,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
70,000,000 บาท

350,000,000
70,000,000
123,132,100
156,867,900

บาท
บาท
บาท
บาท

(250) ระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�า
คลองโพธิ� (ฝั�งซ้าย) ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(251) ระบบส่งนํ�าฝั�งขวา โครงการระบบส่งนํ�าคลองพระสะทึง ตําบลวังใหม่
อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(252) ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ�าห้วยทรายขาว
ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี�
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(253) สถานีสูบนํ�าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบนํ�าโคกพระ
ตําบลโรง อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) ค่าดําเนินการออกแบบ งานชลประทาน สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(3) ค่าสํารวจธรณีและปฐพีวิทยา งานชลประทาน สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(4) ค่าสํารวจแผนที�ภูมิประเทศ งานชลประทาน สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

120,000,000 บาท
600,000,000
120,000,000
180,000,000
180,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
105,000,000 บาท

525,000,000
105,000,000
120,000,000
150,000,000
150,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
98,000,000 บาท

490,000,000
98,000,000
140,000,000
140,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
160,000,000 บาท

800,000,000
160,000,000
300,000,000
340,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
350,800,000 บาท
9,500,000 บาท

30,000,000 บาท
100,000,000 บาท
50,000,000 บาท

(5) ค่าดําเนินการจัดทํารายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สํานักบริหาร
โครงการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(6) ค่าสํารวจจัดทํารายงานความเหมาะสม
(6.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ�งแวดล้อม
โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในแม่นํ�าปราจีนบุรีและแม่นํ�าสาขา
จังหวัดปราจีนบุรี
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(6.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ�งแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บนํ�านํ�ากิ พร้อมระบบส่งนํ�า อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และ
โครงการอ่างเก็บนํ�านํ�ากอน อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(6.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ�งแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บนํ�าแม่คํา อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 ตั�งงบประมาณ
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
(6.4) โครงการศึกษาทบทวนเพิ�มปริมาณนํ�าต้นทุนให้เขื�อนภูมิพล
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(6.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ�งแวดล้อม
การพัฒนาแหล่งนํ�าต้นทุนเพื�อรองรับพื�นที�เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

20,000,000 บาท
119,460,000 บาท

4,995,000 บาท
49,995,000
20,000,000
25,000,000
4,995,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,468,900 บาท
64,968,900
13,000,000
30,500,000
21,468,900

บาท
บาท
บาท
บาท
15,496,100 บาท

44,996,100
9,000,000
20,500,000
15,496,100

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

90,000,000
18,000,000
18,000,000
54,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
12,000,000
12,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(6.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
พื�นที�เกษตรและพื�นที�เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(6.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม
โครงการระบบระบายนํ�าปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(6.8) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ�งแวดล้อม
การบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ�าลุ่มนํ�ามูลบน
จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(6.9) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บนํ�าห้วยหลัว
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(6.10) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บนํ�าห้วยขะยุง
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(6.11) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บนํ�าแม่ตาช้าง
ตําบลป่าแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

8,000,000 บาท
40,000,000
8,000,000
8,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

20,000,000
4,000,000
10,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

17,500,000 บาท
35,000,000
7,000,000
17,500,000
10,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,000,000 บาท

20,000,000
4,000,000
10,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,000,000 บาท

20,000,000
4,000,000
10,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,000,000 บาท

20,000,000
4,000,000
10,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(7) โครงการอ่างเก็บนํ�าแม่สะป๊วด อันเนื�องมาจากพระราชดําริ
ตําบลทาสบเส้า อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการคลองระบายนํ�าหลากบางบาล - บางไทร ตําบลบางบาล
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�น
(1) ค่าปรับปรุงสิ�งก่อสร้างอื�นที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าห้วยดงตึง ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
(3) ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าห้วยผักชี ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
(4) ปรับปรุงสันสปิงเวย์อ่างเก็บนํ�าพระปรง ตําบลช่องกุ่ม อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�า
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํ�าที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)
(2) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝายแม่ปาน ระยะที� 1 ตําบลช่างเคิ�ง อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
(3) ระบบส่งนํ�าฝั�งซ้ายฝายห้วยตอง ตําบลครึ�ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(4) ระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยสร้อยศรี ระยะที� 1 ตําบลจุน อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา
(5) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํ�าและอาคารประกอบโครงการจัดหานํ�าสนับสนุน
บ้านสบขุ่น ตําบลป่าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
(6) ปรับปรุงคลองส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บนํ�าห้วยแม่แย้ 1 สาย ตําบล
ปงป่าหวาย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
(7) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บนํ�าแม่หละ ตําบลสรอย
อําเภอวังชิ�น จังหวัดแพร่
(8) ปรับปรุงฝายห้วยนํ�าหมันพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลกกสะทอน
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
(9) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าบ้านหนองกุงคําไฮ ตําบลหนองเรือ อําเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลําภู
(10) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํ�าสายใหญ่ฝั�งขวา อ่างเก็บนํ�าห้วยหินลับ
ตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1,840,000 บาท
9,200,000 บาท
1,840,000 บาท
7,360,000 บาท
20,000,000 บาท
100,000,000
20,000,000
50,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
92,000,000 บาท
14,000,000 บาท
10,000,000 บาท
18,000,000 บาท
50,000,000 บาท
455,950,000 บาท
94,200,000 บาท

11,750,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
12,500,000 บาท

(11) ปรับปรุงเพิ�มความจุเก็บกักอ่างเก็บนํ�าห้วยไผ่ ตําบลกกตูม
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
(12) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าอ่างเก็บนํ�าห้วยหินกอง (ฝั�งขวา) ระยะที� 3
ตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
(13) ปรับปรุงฝายห้วยแซะ ตําบลนาโพธิ�กลาง อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี
(14) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าฝายคลองตาเจียม พร้อมอาคารประกอบ
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
(15) ปรับปรุงเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการเก็บกักนํ�าวัดเขาสุกิม ระยะที� 2
ตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
(16) ปรับปรุงระบบระบายนํ�าศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ
จังหวัดจันทบุรี ระยะที� 2 ตําบลท่าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
(17) ปรับปรุงระบบส่งนํ�า โครงการศึกษาวิธีการฟื�นฟูที�ดินเสื�อมโทรม
เขาชะงุ้มอันเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาชะงุ้ม อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
(18) ปรับปรุงอ่างเก็บนํ�าบ้านหนองเสือพร้อมส่วนประกอบอื�น (ในพื�นที�โครงการ
ชั�งหัวมัน ตามพระราชดําริ) ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
(19) ปรับปรุงอาคารอัดนํ�าบ้านโป่งรวยพร้อมระบบส่งนํ�า ตําบลปากจั�น
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
(20) ปรับปรุงระบบส่งนํ�าและอาคารประกอบ ฝายคลองนบพิตํา อันเนื�อง
มาจากพระราชดําริ ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(21) ปรับปรุงระบบท่อส่งนํ�าฝายคลองลิพัง ระยะที1�
(อันเนื�องมาจากพระราชดําริ) ตําบลลิพัง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
(22) ปรับปรุงฝายคลองแม๊ะจิ (พรด.) ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(23) ปรับปรุงคันกั�นนํ�าบ้านจะรัง (ระยะ2) ตําบลจะรัง อําเภอยะหริ�ง
จังหวัดปัตตานี
(24) สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�า โครงการสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งนํ�า PL5 ตําบลกุดลาด อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื�นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื�นๆที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) แก้มลิงบ้านโนนหมากมุ่น ตําบลโนนหมากมุ่น อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
(3) แก้มลิงบ้านโคกกระเบื�อง ตําบลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
(4) อาคารประกอบ แก้มลิงบึงลาดนํ�าเตียน (ระยะ 2) ตําบลศาลาขาว
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท

15,000,000 บาท
17,000,000 บาท
10,000,000 บาท
17,500,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท

80,000,000 บาท
1,485,731,600 บาท
9,803,800 บาท
27,000,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท

(5) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที� 1 ตําบลพรมเทพ
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
(6) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตําบลโคกกลอย อําเภอ
ตะกั�วทุ่ง จังหวัดพังงา
(7) แก้มลิงบึงกันเจม ตําบลเพชรละคร อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
(8) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงหนองพร้าหาย
ตําบลตะปาน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(9) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบางเขียด ตําบลบางเขียด
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
(10) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงห้วยลาด ตําบลท่าหิน
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
(11) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข
ตําบลทุ่งขมิ�น อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
(12) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านอู่เรือ ตําบลวังใหญ่
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
(13) แก้มลิงบ้านห้วยยอดพร้อมอาคารประกอบ ตําบลห้วยยอด
อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
(14) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ตําบลแหลม
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(15) แก้มลิงบึงช่อ ระยะที� 3 ตําบลไร่อ้อย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
(16) แก้มลิงวังทองแดงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื�น
โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื�นที�คลองชักนํ�าแม่นํ�ายมฝั�งขวา
ตําบลป่ากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
(17) แก้มลิงร่องหนองบ่อควน พร้อมอาคารประกอบ ตําบลท่าก้อน
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
(18) แก้มลิงหนองเอิบเอ้อพร้อมอาคารประกอบ ตําบลบ้านเดื�อ
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(19) แก้มลิงอ่างเก็บนํ�าหนองขอนกว้างพร้อมอาคารประกอบ ตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
(20) แก้มลิงหนองแจ้งพร้อมอาคารประกอบ ตําบลหนองบัว อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
(21) แก้มลิงหนองลาดพร้อมอาคารประกอบ ตําบลวังแสง อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น
(22) แก้มลิงบึงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบ ตําบลลาดใหญ่
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
(23) แก้มลิงหนองเลิงเบ็ญ พร้อมอาคารประกอบ ตําบลเขวา
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

60,000,000 บาท
90,000,000 บาท
61,800,000 บาท
60,000,000 บาท
70,000,000 บาท
60,000,000 บาท
50,000,000 บาท
40,000,000 บาท
60,000,000 บาท
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท

60,000,000 บาท
40,000,000 บาท
35,000,000 บาท
25,000,000 บาท
45,000,000 บาท
40,000,000 บาท
38,000,000 บาท
30,000,000 บาท

(24) แก้มลิงหนองสะเดาพร้อมอาคารประกอบ ตําบลหนองสังข์ อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
(25) แก้มลิงห้วยแล้งใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตําบลบ้านผึ�ง
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
(26) แก้มลิงบ้านหนองค้าพร้อมอาคารประกอบ ตําบลป่งขาม อําเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
(27) แก้มลิงกุดนํ�าจั�น พร้อมอาคารประกอบ ตําบลดู่ทุ่ง อําเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร
(28) แก้มลิงบึงสวะพร้อมอาคารประกอบ ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(29) แก้มลิงลุ่มนํ�าชี จังหวัดอุบลราชธานี
(30) แก้มลิงกุดพลับ พร้อมอาคารประกอบ ตําบลโพนครก อําเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์
(31) แก้มลิงหนองคมบาง ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
(32) แก้มลิงบึงสามขาว พร้อมอาคารประกอบ ตําบลอบทม อําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง
(33) แก้มลิงบ้านเขาค้อม พร้อมอาคารประกอบ ตําบลเขาคราม
อําเภอเมืองกระบี� จังหวัดกระบี�
(34) แก้มลิงพรุกง ตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(35) แก้มลิงปลักรังต่อ ตําบลคู อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(36) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(37) แก้มลิงบึงลาดนํ�าเตียน (ระยะ 2) ตําบลศาลาขาว อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

45,000,000 บาท
20,000,000 บาท
41,000,000 บาท
11,000,000 บาท
50,000,000 บาท
30,000,000 บาท
27,000,000 บาท
20,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000
35,000,000
15,000,000
59,527,800
420,194,600
102,983,400
59,527,800
109,134,300
148,549,100

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
30,600,000 บาท

153,000,000 บาท
30,600,000 บาท
122,400,000 บาท

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํ�านํ�าปี�อันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าที�ดิน
(1) ค่าที�ดินที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าซื�อที�ดิน ค่าทดแทน ค่ารื�อย้ายในการจัดหาที�ดิน
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) เขื�อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื�น
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที�ปรึกษา
(1) ค่าจ้างบริษัทที�ปรึกษาควบคุมงาน
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื�นๆ
(1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าและโทรศัพท์ภายนอก
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื�องต้น
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื�อแก้ไขและพัฒนาสิ�งแวดล้อม

729,659,300 บาท
729,659,300 บาท
729,659,300 บาท
729,659,300 บาท
31,127,700 บาท
1,761,900 บาท
29,365,800
522,274,900
522,274,900
2,274,900
520,000,000
2,600,000,000
520,000,000
791,916,800
736,666,800
551,416,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,000,000 บาท
7,000,000 บาท
18,200,000 บาท
18,200,000 บาท

91,000,000
18,200,000
24,946,000
23,205,600
24,648,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
151,056,700
43,000,000
93,056,700
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มนํ�าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ�า
(1) สถานีสูบนํ�าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื�น
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
(1.2) จ้างเหมา
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

672,692,900 บาท
672,692,900 บาท
672,692,900 บาท
672,692,900 บาท
672,692,900 บาท
672,692,900 บาท
10,369,700 บาท
662,323,200 บาท
3,311,616,000
662,323,200
993,484,800
993,484,800
662,323,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

