
ลาํ ปริมาตรนํ้า พืน้ที่

ดับ โครงการ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล ลุ่มนํ้าหลกั ประเภท เกบ็กกั ชลประทาน เริ่ม เสร็จ หมายเหตุ

ที่ (ล้าน ม.
3
) (ไร่) (พ.ศ.) (พ.ศ.)

สํานักชลประทานที ่2 -                   12,000

1 โครงการกิ่วคอหมา ลาํปาง แจห้่ม ปงดอน วงั SIF -                   12,000 2554 2554

สํานักชลประทานที ่3 -                   35,617

2 โครงการส่งนํ้าบาํรุงรักษาเขื่อนแควนอ้ย พิษณุโลก วดัโบสถ์ คนัโชง้ น่าน SIF -                   35,617 2554 2554

สํานักชลประทานที ่7 -                   6,400

3 โครงการส่งนํ้าบาํรุงรักษาพฒันาลุ่มนํ้ากํ่า

 - โครงการระบบส่งนํ้าประตูระบายนํ้าบา้นนาคู่สถานีสูบ

นํ้าบา้นนาคู่

นครพนม นาแก นาคู่ โขง C -                   6,400 2554 2554 เป็นงานขนาดกลางที่อยู่

ในโครงการขนาดใหญ่

สํานักชลประทานที ่9 -                   52,500

4 โครงการคลองสัยดั ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ บางปะกง S -                   29,500

5 โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาประแสร์ ระยอง วงัจนัทร์ ชุมแสง ชายฝั่งตะวนัออก -                   23,000 2554 2554

รวมทั้งสิ้น -                   106,517

2.1 รายละเอยีดโครงการชลประทานขนาดใหญ่  ทีเ่พิม่พืน้ทีช่ลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาก่อสร้าง



ลาํ ปริมาตรนํา้ พืน้ที่

ดับ โครงการ จังหวดั อาํเภอ ตําบล ลุ่มนํา้หลกั ประเภท เกบ็กกั ชลประทาน เริ่ม เสร็จ หมายเหตุ

ที่ (ล้าน.ม
3
) (ไร่) (พ.ศ.) (พ.ศ.)

 สํานักชลประทานที่ 1 36.84 -                        

1 โครงการอ่างเกบ็นํ้ าแม่พริก (ผาวิ่งชู)้ ลาํปาง แม่พริก แม่พริก วงั อ่าง 36.84 -                        2551 2554

 สํานักชลประทานที่ 3 70.00 1,200                    

2 ระบบส่งนํ้ า โครงการฝายบา้นโคกผกัหวาน พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ น่าน ระบบส่งนํ้ า -                 1,200                    2552 2552

3 โครงการอ่างเกบ็นํ้ าคลองโพธิ์ นครสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน สะแกกรัง อ่าง 70.00 -                        2551 2554

4 โครงการฝายสามง่าม พิจิตร สามง่าม สามง่าม ยม ฝาย -                 -                        2552 2554

5 โครงการ ปตร.อดันํ้ ากลางคลองแม่นํ้ าวงัทอง พิษณุโลก วงัทอง แม่ระกา น่าน ปตร. -                 -                        2551 2554

 สํานักชลประทานที่ 3 -                 -                        

6 งานขดุลอกและถมบดอกัคนัดินพร้อมอาคารประกอบและงาน

ถนนรอบโครงการ  โครงการแกม้ลิงทะเลหลวง

สุโขทยั เมือง  - ยม ขดุลอก -                 -                        2549 2551

7 เขื่อนทดนํ้าและอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดนํ้าโกกโก่ ตาก แม่สอด แม่กาษา สาละวิน อ่าง -                 -                        2552 2552

 สํานักชลประทานที่ 6 -                 -                        

8 ทาํนบดินหวังานและอาคารประกอบ โครงการพฒันาหนองยาว-

หนองกอย

ขอนแก่น หนองสองหอ้ง โนนธาตุ ชี อ่าง -                 -                        2554 2554

9 ประตูระบายนํ้ าหวังานและอาตารประกอบโครงการประตู

ระบายนํ้ าลาํนํ้ ายามพร้อมระบบส่งนํ้ า

สกลนคร อากาศอาํนวย อากาศ โขง ปตร. -                 -                        2554 2554

 สํานักชลประทานที่ 7 -                 10,480 

10 ประตูระบายนํ้ าหวังานและอาคารประกอบ โครงการประตู

ระบายนํ้ า นํ้ากํ่าตอนล่าง

นครพนม ธาตุพนม นํ้ากํ่า โขง ปตร. -                 -                        2549 2552

11 เขื่อนดินหวังานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น 

โครงการหว้ยละมืด(โครงการพนมดงเร็ก)

อุบลราชธานี บุณฑริก หว้ยข่า มูล อ่าง

-                 -                        

2549 2551

2.2 รายละเอยีดโครงการชลประทานขนาดกลาง  ทีน่ับจํานวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาก่อสร้าง



ลาํ ปริมาตรนํา้ พืน้ที่

ดับ โครงการ จังหวดั อาํเภอ ตําบล ลุ่มนํา้หลกั ประเภท เกบ็กกั ชลประทาน เริ่ม เสร็จ หมายเหตุ

ที่ (ล้าน.ม
3
) (ไร่) (พ.ศ.) (พ.ศ.)

2.2 รายละเอยีดโครงการชลประทานขนาดกลาง  ทีน่ับจํานวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาก่อสร้าง

12 สถานีสูบนํ้ า PR3 โครงการฝายอาํนาจเจริญ (เพื่อส่งนํ้ าใหก้บั

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบา้นยางนอ้ย)

อุบลราชธานี เขื่องใน ก่อเอ้ มูล สถานีสูบนํ้า

-                 

9,480 2551 2554

* โครงการประตูระบายนํ้ าหว้ยแคน นครพนม ธาตุพนม โพธิ์ทอง โขง ปตร. -                 1,000 2554 2554

 สํานักชลประทานที่ 8 -                 13,120                  

13 ระบบสูบนํ้ าแนวท่อส่วนเหนือ(จากแม่นํ้ าชีถึงอ่างหว้ยตระคร้อ) 

โครงการสูบนํ้ าเพิ่มเติมใหแ้ก่หนองนํ้ าธรรมชาติ งานก่อสร้าง

ส่วนเหนือ-ส่วนใต้

นครราชสีมา คง,โนนสูง,

บา้นเหลื่อม

 - มูล ระบบส่งนํ้ า -                 -                        2549 2551

14 ฝายหวังานโครงการฝายบา้นกระมอล ศรีสะเกษ กณัทรลกัษณ์ ทุ่งใหญ่ มูล ฝาย -                 -                        2551 2551

15 เขื่อนดินหวังานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น 

โครงการหว้ยตะแบง (โครงการพนมดงเร็ก)

ศรีสะเกษ ขนุหาญ บกัดอง มูล อ่าง

-                 -                        

2549 2551

16 โครงการสูบนํ้ าเพื่อช่วยเหลือราษฎรอาํเภอหว้ยแถลง นครราชสีมา หว้ยแถลง  - มูล สถานีสูบนํ้า -                 -                        2551 2554

* ระบบส่งนํ้ าโครงการหว้ยติ๊กชู ศรีสะเกษ ภสูิงห์ โคกตาล มูล ระบบส่งนํ้ า -                 7,120 2554 2554

17 ระบบส่งนํ้ าโครงการฝายโชคชยั (รําเดง) สุรินทร์ ศีขรภมูิ กดุหวาย มูล ระบบส่งนํ้ า -                 6,000 2551 2554

 สํานักชลประทานที่ 9 30.70 -                        

18 ทาํนบดินหวังานและอาคารประกอบ พร้อมส่นประกอบอื่น 

โครงการบา้นบึงขยาย

ชลบุรี บา้นบึง บา้นบึง บางปะกง อ่าง -                 -                        2548 2551

19 โครงการคลองสะพานหิน ตราด เมือง แหลมกลดั ชายฝั่งทะเลตะวนัออก อ่าง 20.00 -                        2554 2554

20 โครงการคลองไมป้ลอ้ง ปราจีนบุรี เมือง เนินหอม ปราจีนบุรี อ่าง 10.70 -                        2554 2554

 สํานักชลประทานที่ 10 20.58 -                        

21 ทาํนบดินหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็นํ้ าหว้ยป่า

เลา

เพชรบูรณ์ เมือง ป่าเลา ป่าสกั อ่าง

-                 -                        

2549 2551

22 โครงการอ่างเกบ็นํ้ าหว้ยนํ้ ากอ้ เพชรบูรณ์ หล่มสกั นํ้ ากอ้ ป่าสกั อ่าง 20.58 -                        2554 2554



ลาํ ปริมาตรนํา้ พืน้ที่

ดับ โครงการ จังหวดั อาํเภอ ตําบล ลุ่มนํา้หลกั ประเภท เกบ็กกั ชลประทาน เริ่ม เสร็จ หมายเหตุ

ที่ (ล้าน.ม
3
) (ไร่) (พ.ศ.) (พ.ศ.)

2.2 รายละเอยีดโครงการชลประทานขนาดกลาง  ทีน่ับจํานวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาก่อสร้าง

 สํานักชลประทานที่ 13 - - 

* อาคารประกอบของระบบส่งนํ้ าโครงการอ่างเกบ็นํ้ าหว้ยท่าเคย 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ราชบุรี สวนผึ้ง ท่าเคย แม่กลอง ระบบส่งนํ้ า -                 -                        2551 2551

23 ทาํนบดินหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็นํ้ าหว้ย

กระพร้อย อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ แม่กลอง อ่าง

-                 -                        

2552 2553

 สํานักชลประทานที่ 14 -                 2,000                    

24 ฝายทดนํ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งนํ้ าอ่างเกบ็นํ้ าหว้ยแม่

ประจนัต์

เพชรบุรี หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี ฝาย -                 -                        2551 2551

25 เขื่อนหวังานและอาคารประกอบ โครงการหว้ยผาก เพชรบุรี ท่ายาง กลดัหลวง เพชรบุรี อ่าง -                 -                        2549 2552

* ระบบส่งนํ้ าอ่างเกบ็นํ้ าหว้ยวงัเตน็ ประจวบคีรีขนัธุ์ กยุบุรี หาดขาม ฝั่งทะเลตะวนัตก ระบบส่งนํ้ า -                 2,000 2554 2554

 สํานักชลประทานที่ 15 -                 -                        

26 ทาํนบดินหวังานและอาคารประกอบ โครงการบางเหนียวดาํ ภเูกต็ ถลาง ศรีสุนทร ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก อ่าง -                 -                        2548 2551

 สํานักชลประทานที่ 16 -                 5,200 

27 โครงการอ่างเกบ็นํ้ าคลองท่างิ้ว ตรัง หว้ยยอด ท่างิ้ว ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก อ่าง -                 5,200 2554 2554

28 ระบบท่อส่งนํ้ า โครงการอ่างเกบ็นํ้ าคลองหวัชา้ง (อนั

เนื่องมาจากพระราชดาํริ)

พทัลุง ตะโหมด ตะโหมด ทะเลสาปสงขลา ระบบส่งนํ้ า -                 -                        2554 2554

รวมทั้งสิ้น 158.12           32,000

หมายเหตุ : 1. * เป็นโครงการที่มีการนบัจาํนวนตามประเภทหวังานแลว้



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

สํานักชลประทานที ่1 0.380 14,285 590

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ฝายหว้ยแม่ละอุบ(ตอนบน)พร้อมระบบส่งนํ้า แจ่มหลวง กลัยาณิ

วฒันา

เชียงใหม่ ปิง 170 2554 2554

2 ฝายแม่เตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ ปิง 500 2554 2554

3 ฝายแม่ปอนพร้อมระบบส่งนํ้า เมืองปอน ขนุยวม แม่ฮ่องสอน สาละวนิ 300 2554 2554

4 ฝายเหล่ามะห่าพร้อมระบบส่งนํ้า เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน สาละวนิ 1,200 2554 2554

5 ฝายบา้นสถานีพร้อมระบบส่งนํ้า ทาปลาดุก แม่ทา ลาํพนู ปิง 1,200 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพื้นที่หมู่บา้น

ป้องกนัตนเองชายแดน

6 ฝายนํ้าแม่เงาพร้อมระบบส่งนํ้า แม่เงา ขนุยวม แม่ฮ่องสอน สาละวนิ 500 2554 2554

7 อ่างเกบ็นํ้าหว้ยไคร้พร้อมระบบส่งนํ้า(จดัหานํ้าช่วยเหลือ

ราษฎรบา้นหว้ยไคร้)

เปียงหลวง เวยีงแหง เชียงใหม่ ปิง 300 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

8 ระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นหว้ยหา้ จอมทอง เชียงใหม่ ปิง 1,429 2554 2554

9 ระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นใหม่สารภี 2 จอมทอง เชียงใหม่ ปิง 2,010 2554 2554

10 ระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นสบสอย จอมทอง เชียงใหม่ ปิง 1,771 2554 2554

11 อ่างเกบ็นํ้าหว้ยกวางตาย เชียงใหม่ ปิง 2554 2554

12 จดัหานํ้าช่วยเหลือราษฎรบา้นแม่บวนใต ้(ฝายหว้ยขี้ไก่) 

พร้อมระบบส่งนํ้า

ดอยเต่า เชียงใหม่ ปิง 1,330 2554 2554

13 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าตาํบลป่าซาง ป่าซาง ลาํพนู ปิง 3,125 2554 2554

2.3 รายละเอยีดโครงการชลประทานขนาดเลก็ ทีก่่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

14 จดัหานํ้าช่วยเหลือราษฎรบา้นเมืองแพม (ฝายนํ้าแพม

ตอนบน พร้อมระบบส่งนํ้า)

ปางมะผา้ แม่ฮ่องสอน สาละวนิ 450 2554 2554

15 อ่างเกบ็นํ้าหว้ยหมากฟักทอง แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน สาละวนิ 0.380 590 2554 2554

สํานักชลประทานที ่2 0.529 14,040 14,540

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ฝายบา้นชยัพฤกษพ์ร้อมระบบส่งนํ้า ดอนศิลา เวยีงชยั เชียงราย กก 150 2554 2554

2 ฝายนํ้างาว(ลกูที่2)พร้อมระบบส่งนํ้า ปอ เวยีงแก่น เชียงราย โขง 500 2554 2554

3 ฝายนาดงพร้อมระบบส่งนํ้า ศิลาเพชร ปัว น่าน น่าน 650 2554 2554

4 ฝายบา้นห่างทางหลวงพร้อมระบบส่งนํ้า ภฟู้า บ่อเกลือ น่าน น่าน 500 2554 2554

5 ฝายหิน แม่ปืม เมือง พะเยา โขง 1,200 2554 2554

6 ฝายมะกอก-นาบวั ไหล่หิน เกาะคา ลาํปาง วงั 1,500 2554 2554

7 ฝายทุ่งเหล่า2(ทุ่งตน้พร้าว) แม่ถอด เถิน ลาํปาง ยม 500 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

8 อ่างเกบ็นํ้าแม่ฮอง เกาะคา ลาํปาง วงั 0.364 1,000 2554 2554

9 ระบบท่อส่งนํ้าฝั่งซา้ยและฝั่งขวาจากอ่างเกบ็นํ้าแม่ทรายคาํ

พร้อมอาคารประกอบ

เกาะคา ลาํปาง วงั 3,400 2554 2554

10 ฝายปางดะพร้อมระบบส่งนํ้า เมืองปาน ลาํปาง วงั 1,000 2554 2554

11 ระบบส่งนํ้าเหมืองมหศัจรรยแ์ละอาคารประกอบ 1 สาย ท่าวงัผา น่าน น่าน 5,000 2554 2554

12 ฝายบา้นวงัเสาพร้อมระบบส่งนํ้า สองแคว น่าน น่าน 700 2554 2554

13 สูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นม่วง น่าน น่าน 2554 2554

14 ฝายบา้นนํ้าไคร้พร้อมระบบส่งนํ้า น่าน น่าน 2554 2554

15 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นเชียงคาน เชียงคาํ พะเยา โขง 3,000 2554 2554

16 ท่อส่งนํ้า-หว้ยไฟและฝายทุ่งจาํฝางพร้อมระบบส่งนํ้า ภซูาง พะเยา โขง 140 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

17 ขดุลอกหนองแรด เทิง เชียงราย โขง 5,000 2554 2554

18 จดัหานํ้าสนบัสนุนราษฎรบา้นทุ่งนานอ้ย เชียงของ เชียงราย โขง 500 2554 2554

19 อ่างเกบ็นํ้าหว้ยเดื่อ พญาเมง็ราย เชียงราย โขง 840 2554 2554

20 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นใหม่ท่าเรือ พาน เชียงราย โขง 2,500 2554 2554

21 อ่างเกบ็นํ้าหว้ยตน้งุน้ เวยีงเชียงรุ้ง เชียงราย โขง 0.165 500 2554 2554

สํานักชลประทานที ่3 0.000 13,700 750

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 อาคารบงัคบันํ้าหว้ยดินสอพอง โพธิ์

ประสาท

ไพศาลี นครสวรรค์ เจา้พระยา 1,400 2554 2554

2 อาคารบงัคบันํ้าบา้นเนินดินทราย วงัซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ สะแกกรัง 2,500 2554 2554

3 ฝายวงัหินแรง สาํนกัขนุ

เณร

ดงเจริญ พิจิตร น่าน 350 2554 2554

4 อาคารบงัคบันํ้าคลองตาพลอย หนองพระ วงัทรายพนู พิจิตร น่าน 1,000 2554 2554

5 อาคารบงัคบันํ้าคลองฝาย พนัชาลี วงัทอง พิษณุโลก น่าน 3,000 2554 2554

6 อาคารบงัคบันํ้าคลองหล่ายม่วงค่อม พนัเสา บางระกาํ พิษณุโลก ยม 5,000 2554 2554

7 ฝายหว้ยหินฝนพร้อมระบบส่งนํ้า ขนุฝาง เมือง อุตรดิตถ์ น่าน 400 2554 2554

8 ฝายคลองสิงห์พร้อมขดุลอก (ระยะที่ 2) อุตรดิตถ์ ยม 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ในพืน้ทีห่มู่บ้าน

ป้องกนัตนเองชายแดน

9 ฝายนาขมุพร้อมระบบส่งนํ้า นาขมุ บา้นโคก อุตรดิตถ์ น่าน 400 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

10 จดัหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือราษฎรบา้นนํ้าพี้ อุตรดิตถ์ น่าน 2554 2554

11 ก่อสร้างแหล่งนํ้าบา้นป่าขนุนพร้อมอาคารประกอบ พิษณุโลก น่าน 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

12 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพแก่ราษฎรพื้นที่เขื่อนแควนอ้ยอนั

เนื่องมาจากพระราชดาํริ(กิจกรรมก่อสร้างแหล่งนํ้าบา้นสาม

เส้าพร้อมอาคารประกอบ)

วดัโบสถ์ พิษณุโลก น่าน 400 2554 2554

สํานักชลประทานที ่4 0.900 1,000 4,400

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ฝายบา้นคลองสมบูรณ์ โป่งนํ้าร้อน คลองลาน กาํแพงเพชร ปิง 600 2554 2554

2 ฝายคลองส้ม หินดาต ปางศิลาทอง กาํแพงเพชร ปิง 300 2554 2554

3 อ่างเกบ็นํ้าสองแควใต้ ยกกระบตัร สามเงา ตาก วงั 0.900 2,000 2554 2554

4 ฝายหว้ยโป่งพร้อมระบบส่งนํ้า สะเอียบ สอง แพร่ ยม 1,000 2554 2554

5 ฝายแม่รากเหนือ บา้นตึก ศรีสัชนาลยั สุโขทยั ยม 1,500 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

6 อ่างเกบ็นํ้าหว้ยโชคหลวง อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ แพร่ ยม 2554 2554

7 อ่างเกบ็นํ้าทบัตุ่น อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ แพร่ ยม 2554 2554

สํานักชลประทานที ่5 0.000 1,000 3,700

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ฝายหว้ยนํ้าสวย นาดอกคาํ นาดว้ง เลย โขง 700 2554 2554

2 ฝายหว้ยมอ(บา้นโนนสง่า) โนนเมือง นากลาง หนองบวัลาํภู ชี 300 2554 2554

3 ฝายหว้ยเสาเลา้ โพธิ์ศรี

สาํราญ

โนนสะอาด อุดรธานี ชี 400 2554 2554

4 ฝายหว้ยลืมบอง บ่อแกว้ บา้นม่วง สกลนคร โขง 500 2554 2554

5 ฝายหว้ยกา้นเหลือง ปากคาด ปากคาด หนองคาย โขง 400 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพื้นที่หมู่บา้น

ป้องกนัตนเองชายแดน



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

6 ฝายหว้ยกอก นาดี ด่านซา้ย เลย โขง 400 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

7 ปรับปรุงฝายบา้นเดิ่น ด่านซา้ย เลย โขง 1,000 2554 2554

8 งานขดุสระนํ้าเพื่อจดัหาแหล่งนํ้าสนบัสนุนศนูยพ์ฒันาปศุ

สัตวอ์าํเภอด่านซา้ย

ด่านซา้ย เลย โขง 2554 2554

9 ปรับปรุงระบบเกบ็กกันํ้าผาจํ้านํ้าพร้อมระบบกระจายนํ้า นาวงั หนองบวัลาํภู โขง 1,000 2554 2554

สํานักชลประทานที ่6 0.000 4,500 6,300

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ฝายลาํหว้ยทราย ดอนจาน กิ่ง อ.ดอน

จาน

กาฬสินธุ์ ชี 300 2554 2554

2 ฝายหว้ยปอ เนินยาง คาํม่วง กาฬสินธุ์ ชี 350 2554 2554

3 ฝายบา้นโนนเขวา สวนหม่อน มญัจาคีรี ขอนแก่น ชี 650 2554 2554

4 ฝายลาํหว้ยเดื่อ กดุชุมแสง หนองบวั

แดง

ชยัภมูิ ชี 500 2554 2554

5 ฝายวงัขามเปี้ย วงัไชย บรบือ มหาสารคาม ชี 1,000 2554 2554

6 ฝายหว้ยทราย ปอภาร เมือง ร้อยเอด็ ชี 300 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

7 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบา้นไทรงาม หนองบวั

แดง

ชยัภมูิ ชี 2,000 2554 2554

8 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบา้นนางแดดเหนือ หนองบวั

แดง

ชยัภมูิ ชี 2,500 2554 2554

9 พฒันาลาํหว้ยกกโพธิ์ (หว้ยโสก) นาเชือก มหาสารคาม มูล 1,200 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

10 พฒันาแหล่งนํ้าตาํบลโพธิ์ไชย (คลองส่งนํ้าฝั่งซา้ยนํ้าลน้

บา้นสาํราญ)

โคกโพธิ์

ไชย

ขอนแก่น ชี 2,000 2554 2554

สํานักชลประทานที ่7 0.000 1,600 7,515

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ฝายหว้ยปลาเคา้ หนองสังข์ นาแก นครพนม โขง 400 2554 2554

2 ฝายหว้ยทราย เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร โขง 400 2554 2554

3 ฝายลาํหนองนกเขียน ไมก้ลอน พนา อาํนาจเจริญ โขง 315 2554 2554

4 ฝายหว้ยแซว เหล่าพรวน เมือง อาํนาจเจริญ โขง 900 2554 2554

5 ฝายหว้ยกะลึง โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี มูล 800 2554 2554

6 ฝายหว้ยคาํนางรวย คาํนํ้าแซบ วารินชาํราบ อุบลราชธานี มูล 1,200 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพื้นที่หมู่บา้น

ป้องกนัตนเองชายแดน

7 ฝายหว้ยเชิง (ปชด.) หนองสังข์ นาแก นครพนม โขง 500 2554 2554

8 ฝายหว้ยอม้ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี มูล 600 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

9 ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบา้นหนอง

เทา

คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร มูล 1,600

10 ฝายนํ้าลน้หว้ยตาเปอะ คาํชะอี มุกดาหาร โขง 500 2554 2554

11 ปรับปรุงอ่างเกบ็นํ้าหว้ยยาง คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร มูล 1,600 2554 2554

12 ฝายทดนํ้าหว้ยลงักา บา้นแพง นครพนม โขง 300 2554 2554

สํานักชลประทานที ่8 0.000 0 6,600

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ฝายคลองไผ่ วงัหมี วงันํ้าเขียว นครราชสีมา มูล 300 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

2 ฝายบา้นหนองเรือ ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา มูล 1,000 2554 2554

3 ฝายโคกเศรษฐี เขาคอก ประโคนชยั บุรีรัมย์ มูล 500 2554 2554

4 ฝายบา้นแสลงโทน แสลงโทน ประโคนชยั บุรีรัมย์ มูล 1,300 2554 2554

5 ฝายบา้นสนบ(หว้ยเสน) ดม สังขะ สุรินทร์ มูล 1,000 2554 2554

6 ฝายหว้ยใหญ่ เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ มูล 300 2554 2554

7 ฝายหว้ยทา ตาํแย พยหุ์ ศรีสะเกษ มูล 1,000 2554 2554

8 ฝายบา้นหนองติม โนนสาํราญ กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ มูล 400 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

9 ฝายหว้ยตะแบกพร้อมอาคารประกอบ พลบัพลาชยั บุรีรัมย์ มูล 800 2554 2554

สํานักชลประทานที ่9 0.000 620 2,890

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ฝายบา้นโนนกระบกและการขดุลอก วงัท่าชา้ง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 200 2554 2554

2 ฝายบา้นวงัไมแ้ดง สามพี่นอ้ง แก่งหางแมว จนัทบุรี ชายฝั่งทะเล

ตะวนัออก

300 2554 2554

3 ฝายคลองประแสร์4และการขดุลอก บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี ชายฝั่งทะเล

ตะวนัออก

200 2554 2554

4 ฝายบา้นธารเลาและการขดุลอก เนินหอม เมือง ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 200 2554 2554

5 ฝายบา้นวงัเจริญและการขดุลอก วงันํ้าเยน็ วงันํ้าเยน็ สระแกว้ โตนเลสาบ 250 2554 2554

6 ฝายบา้นวงัแขยง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ชายฝั่งทะเล

ตะวนัออก

400 2554 2554

7 อาคารอดันํ้าเขากน้หอยและการขดุลอก ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา บางปะกง 150 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพื้นที่หมู่บา้น

ป้องกนัตนเองชายแดน



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

8 ฝายบา้นโนนสูงและการขดุลอก โนนหมาก

มุ่น

โคกสูง สระแกว้ โตนเลสาบ 450 2554 2554

9 ฝายบา้นซบัตาเมาและการขดุลอก หนองตาคง โป่งนํ้าร้อน จนัทบุรี โตนเลสาบ 300 2554 2554

10 ระบบส่งนํ้าฝายบา้นอ่าวใหญ่-อ่าวเลก็ เกาะกดู เกาะกดู ตราด ชายฝั่งทะเล

ตะวนัออก

350 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

11 ระบบท่อส่งนํ้าทา้ยอ่างเกบ็นํ้าบา้นอาํเภอ (เพื่อโรงเรียนผูรู้้ 

ญส.ส ๘๐)

บางละมุง ชลบุรี ชายฝั่งทะเล

ตะวนัออก

270 2554 2554

12 อาคารบงัคบันํ้าคลองไทรและการขดุลอก พนมสาร

คาม

ฉะเชิงเทรา บางปะกง 100 2554 2554

13 แกม้ลิงหนองตะพอง มะขาม จนัทบุรี โตนเลสาบ 2554 2554

14 จดัหาแหล่งนํ้าใหร้าษฎรหมู่8 บา้นคลองทราย พื้นที่เชื่อมต่อ

โครงการทบัทิมสยาม 08

โคกสูง สระแกว้ โตนเลสาบ 340 2554 2554

สํานักชลประทานที ่10 0.000 0 1,150

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

15 ฝายบา้นวงัเชื่อม2 กดุตาเพชร ลาํสนธิ ลพบุรี ป่าสัก 300 2554 2554

16 ฝายบา้นนํ้ากอ้โปร่ง นํ้ากอ้ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ป่าสัก 200 2554 2554

17 ฝายบา้นปัญญาดี เขาคอ้ เขาคอ้ เพชรบูรณ์ ป่าสัก 300 2554 2554

18 ฝายบา้นหนองกระอน้ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี ป่าสัก 150 2554 2554

19 ฝายหว้ยนาดี ตลิ่งชนั เมือง สระบุรี เจา้พระยา 200 2554 2554

สํานักชลประทานที ่11 0.000 0 200

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 อาคารบงัคบันํ้าพิมลราช พิมลราช บางบวัทอง นนทบุรี เจา้พระยา 100 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

2 อาคารบงัคบันํ้าปากคลองระแหงแยกคลองลากฆอ้น(ฝั่งซา้ย) หนา้ไม้ ลาดหลุม

แกว้

ปทุมธานี เจา้พระยา 100 2554 2554

สํานักชลประทานที ่12 0.000 0 5,600

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ฝายบา้นทุ่งนอ้ยพร้อมระบบส่งนํ้า ป่าออ้ ลานสัก อุทยัธานี ป่าสัก 250 2554 2554

2 ฝายบา้นป่าออ้พร้อมระบบส่งนํ้า ป่าออ้ ลานสัก อุทยัธานี ป่าสัก 250 2554 2554

3 ฝายบา้นหนองกง ไพรนกยงู หนัคา ชยันาท เจา้พระยา 300 2554 2554

4 ฝายบา้นหนองอีเปาะ2 ด่านชา้ง ด่านชา้ง สุพรรณบุรี ป่าสัก 300 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

5 สถานีสูบนํ้าหว้ยดว้นและอาคารประกอบ สามชุก สุพรรณบุรี ป่าสัก 4,500 2554 2554

สํานักชลประทานที ่13 0.114 0 4,665

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ 2554 2554

1 ฝายทดนํ้าหว้ยบา้นเก่า จรเขเ้ผอืก ด่านมะขาม

เตี้ย

กาญจนบุรี ท่าจีน 945 2554 2554

2 ฝายทดนํ้าบา้นคา บา้นคา บา้นคา ราชบุรี ท่าจีน 1,500 2554 2554

3 ฝายทดนํ้าบา้นหนองตาดั้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี ท่าจีน 550 2554 2554

4 อาคารบงัคบันํ้าคลองหว้ยม่วง บางหลวง บางเลน นครปฐม ป่าสัก 600 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพื้นที่หมู่บา้น

ป้องกนัตนเองชายแดน

5 ฝายหว้ยวา่ยอ บอ้งตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี แม่กลอง 270 2554 2554

6 ฝายทดนํ้าหว้ยหวายนอ้ย สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี แม่กลอง 800 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

7 อ่างเกบ็นํ้ารางม่วงพร้อมระบบส่งนํ้าวดัถํ้าสิงโตทอง จอมบึง ราชบุรี แม่กลอง 0.114 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

สํานักชลประทานที ่14 0.000 5,450 3,750

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ทาํนบดินหว้ยสุมาลี ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร แม่กลอง 500 2554 2554

2 อาคารอดันํ้าคลองวสิัย วสิัยใต้ สวี ชุมพร แม่กลอง 500 2554 2554

3 ฝายนํ้าลน้คลองพงนั หินแกว้ ท่าแซะ ชุมพร แม่กลอง 750 2554 2554

4 ฝายบา้นขนุไกรพร้อมระบบส่งนํ้า เขาค่าย สวี ชุมพร แม่กลอง 100 2554 2554

5 ฝายทดนํ้าบา้นหนองยาว นาหูกวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ ชายฝั่งทะเล

ตะวนัตก

1,200 2554 2554

6 ทาํนบดินหุบเฉลาพร้อมอาคารประกอบ หนองตา

แตม้

ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชายฝั่งทะเล

ตะวนัตก

200 2554 2554

7 ฝายบา้นกร่างพร้อมระบบส่งนํ้า หว้ยแม่

เพรียง

แก่งกระจาน เพชรบุรี เพชรบุรี 100 2554 2554

8 ฝายคอกชา้งแพรกขวาพร้อมระบบส่งนํ้า กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง ชายฝั่งทะเล

ตะวนัตก

300 2554 2554

9 งานขดุสระเกบ็นํ้าบา้นหนองคอไก่ เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี เพชรบุรี 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพื้นที่หมู่บา้น

ป้องกนัตนเองชายแดน

10 อาคารอดันํ้าหว้ยหินใหญ่พร้อมระบบส่งนํ้า นํ้าจืด กระบุรี ระนอง ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

1,250 2554 2554

11 ระบบส่งนํ้าอ่างเกบ็นํ้าบา้นนํ้าโจน ระยะที่ 2 อ่าวนอ้ย เมือง ประจวบคีรีขนัธ์ ชายฝั่งทะเล

ตะวนัตก

1,000 2554 2554

12 อาคารอดันํ้าบา้นสันตินิมิตร  พร้อมระบบส่งนํ้า รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

700 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

13 จดัหาแหล่งนํ้าใหร้าษฎรบา้นฝั่งท่า ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชายฝั่งทะเล

ตะวนัตก

150 2554 2554

14 เสริมสันทาํนบและอาคารระบายนํ้าลน้อ่างเกบ็นํ้าบา้นหิน

หลกั (จดัหานํ้าใหร้าษฎรพื้นที่ตาํบลแสงอรุณ)

ประจวบคีรีขนัธ์ ชายฝั่งทะเล

ตะวนัตก

2554 2554

15 ระบบส่งนํ้าอาคารอดันํ้าคลองวงัยวน กะเปอร์ ระนอง ชายฝั่งทะเล

ตะวนัตก

1,200 2554 2554

16 อ่างเกบ็นํ้าชุมชนอ่าวใหญ่ เมืองระนอง ระนอง ชายฝั่งทะเล

ตะวนัตก

250 2554 2554

17 ระบบส่งนํ้าฝายทดนํ้าบา้นคลองหลุง สวี ชุมพร ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

1,000 2554 2554

สํานักชลประทานที ่15 0.260 1,503 3,920

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 ทาํนบดินมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตจงัหวดักระบี่ หว้ยยงู เหนือคลอง กระบี่ ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

0.100 20 2554 2554

2 ฝายคลองท่าขา้ม หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

300 2554 2554

3 ฝายคลองโนราศ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

1,000 2554 2554

4 อาคารอดันํ้าคลองบางใหญ่พร้อมระบบท่อส่งนํ้า บางนายสี ตะกัว่ป่า พงังา ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

0.120 1,200 2554 2554

5 อ่างเกบ็นํ้าบา้นไมเ้รียบ กะทู้ กะทู ้ ภเูกต็ ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

0.040 100 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

6 อาคารอดันํ้าบา้นทบัสีทอง บา้นเสดจ็ เคียนซา สุราษฎร์ธานี ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

1,000 2554 2554

7 ฝายประปาเทศบาลบา้นนา บา้นนา บา้นนาเดิม สุราษฎร์ธานี ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

300 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

8 ฝายคลองบางใสพร้อมระบบส่งนํ้า ทา้ยเหมือง พงังา ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

200 2554 2554

9 อ่างเกบ็นํ้าทาํนบ 3 อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ (กิจกรรม

ระบบส่งนํ้า)

นครศรีธรรมราช ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

2554 2554

10 พฒันาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนงัอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

(จดัหานํ้าเขา้พื้นที่หมู่บา้นแสงวมิาน)

นครศรีธรรมราช ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

2554 2554

11 อาคารบงัคบันํ้าสาํนกัสงฆส์ันติบรรพตพร้อมระบบส่งนํ้า สุราษฎร์ธานี ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

2554 2554

12 อาคารบงัคบันํ้าคลองหินดานพร้อมระบบส่งนํ้า ไชยา สุราษฎร์ธานี ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

790 2554 2554

13 อาคารบงัคบันํ้าคลองกดัพร้อมระบบส่งนํ้า ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

513 2554 2554

สํานักชลประทานที ่16 0.000 700 6,516

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 อาคารอดันํ้าคลองถนนคด ช่อง นาโยง ตรัง ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

80 2554 2554

2 ฝายคลองหนานทา้ยเภา บา้นนา ศรีนครินทร์ พทัลุง ทะเลสาบ

สงขลา

450 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

3 ฝายสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต พทัลุง ทะเลสาบ

สงขลา

500 2554 2554

4 ฝายบา้นสะทอ้น สะทอ้น นาทวี สงขลา ทะเลสาบ

สงขลา

2554 2554

5 ฝายคลองโละ๊บอน วงัใหญ่ เทพา สงขลา ทะเลสาบ

สงขลา

300 2554 2554

6 ระบบส่งนํ้าฝ่ายหว้ยตาํปุ๋ย วงัประจนั ควนโดน สตลู ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

2554 2554

7 ระบบส่งนํ้าหว้ยจิ้งหรีด วงัประจนั ควนโดน สตลู ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

2554 2554

8 ระบบท่อส่งนํ้าฝายสวนชาม เขาแดง สะบา้ยอ้ย สงขลา ทะเลสาบ

สงขลา

2554 2554

9 ระบบท่อส่งนํ้าฝายคลองพานหิน จะโหนง จะนะ สงขลา ทะเลสาบ

สงขลา

2554 2554

10 ระบบส่งนํ้าฝายวงัโตะ๊เสด วงัประจนั ควนโดน สตลู ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพื้นที่หมู่บา้น

ป้องกนัตนเองชายแดน

11 ระบบท่อส่งนํ้าฝายคลองตุด๊ บาโหย สะบา้ยอ้ย สงขลา ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

350 2554 2554

12 ระบบส่งนํ้าฝายบา้นทุ่งมะปลงั ระยะ2 วงัประจนั ควนโดน สตลู ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

150 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

13 ฝายทดนํ้าหว้ยแหลมพร้อมระบบส่งนํ้า รัษฎา ตรัง ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

200 2554 2554

14 ฝายคลองวงัหิน อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ พทัลุง ทะเลสาบ

สงขลา

2554 2554

15 จดัหานํ้าตาํบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พทัลุง ทะเลสาบ

สงขลา

5,186 2554 2554

16 ฝายนํ้าตกฟ้าลัน่พร้อมระบบส่งนํ้า ศรีนครินทร์ พทัลุง ทะเลสาบ

สงขลา

2554 2554

สํานักชลประทานที ่17 0.000 3,300 40,409

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้

1 อาคารบงัคบันํ้าบา้นพงยอืติพร้อมระบบส่งนํ้า ลาโละ๊ รือเสาะ นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

250 2554 2554

2 อาคารบงัคบันํ้าบา้นหนองครก ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี ตาปี 800 2554 2554

3 ฝายบา้นคีรีลาดพฒันาพร้อมระบบส่งนํ้า ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

160 2554 2554

4 อาคารบงัคบันํ้าบา้นลโูป๊ะปือแตพร้อมระบบส่งนํ้า ลิดล เมือง ยะลา ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัตก

1,500 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพื้นที่หมู่บา้น

ป้องกนัตนเองชายแดน

5 ฝายบา้นทรงคีรี พร้อมระบบส่งนํ้า เกียร์ สุคิริน นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

100 2554 2554

6 อาคารบงัคบันํ้าบา้นยาบี ยาบี หนองจิก ปัตตานี ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

1,000 2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

7 ระบบส่งนํ้าฝายบา้นคลองกนุุ ยะรม เบตง ยะลา ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

300 2554 2554

8 ระบบส่งนํ้าฝายคลองเรียง พร้อมอาคารประกอบ เรียง รือเสาะ นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

150 2554 2554

งานก่อสร้างแหล่งนํา้และระบบส่งนํา้ (กปร.)

9 จดัหานํ้าใหร้าษฎรตาํบลบนันงัสาเรง(กลุ่มบึงบองอ) เมือง ยะลา ปัตตานี 840 2554 2554

10 ระบบระบายนํ้าตาํบลท่าสาป ตาํบลพร่อนและตาํบลยโุป 

(กิจกรรมท่อระบายนํ้าบา้นบราแง 1)

เมือง ยะลา ปัตตานี 120 2554 2554

11 ระบบระบายนํ้าตาํบลท่าสาป ตาํบลพร่อนและตาํบลยโุป 

(กิจกรรมท่อระบายนํ้าบา้นสาคอ)

เมือง ยะลา ปัตตานี 250 2554 2554

12 อ่างเกบ็นํ้าบา้นไบ ้อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ เมือง ยะลา ปัตตานี 1,800 2554 2554

13 ปรับปรุงระบบส่งนํ้ามสัยดิเขาตนัหยง เมือง นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

2554 2554

14 ระบบระบายนํ้าพรุโตะ๊แดง อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

(งานขดุลอกคลองระบายนํ้าบริเวณตาํบลพร่อน จาํนวน 4 

สาย)

ตากใบ นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

8,300 2554 2554

15 ระบบระบายนํ้าพรุโตะ๊แดง อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

(งานขดุลอกคลองระบายนํ้าบริเวณตาํบลโฆษิต จาํนวน 7 

สาย)

ตากใบ นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

5,749 2554 2554

16 ฝายบา้นอาแว พร้อมระบบส่งนํ้า นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

2554 2554



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จังหวดั ลุ่มนํา้หลกั
หมาย

เหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ทีร่ับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

17 ระบบระบายนํ้าตาํบลโคกเคียน อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

 กิจกรรมปรับปรุงท่อระบายนํ้าพร้อมคนักั้นนํ้าเขางูเหลือม ,

 กิจกรรมปรับปรุงท่อระบายนํ้าพร้อมคนักั้นนํ้าเขายางงาม , 

กิจกรรมปรับปรุงท่อระบายนํ้าพร้อมคนักั้นนํ้าเขางูเหลือม-

บา้นไร่ใหม่

เมือง นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

12,000 2554 2554

18 ระบบระบายนํ้าพรุโตะ๊แดง อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ ท่อ

ระบายนํ้าคนักั้นนํ้าโคกยาง-ท่าแพรก บา้นทุ่งนาหวา่น)

ตากใบ นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

850 2554 2554

19 อาคารบงัคบันํ้าคลองมูโน๊ะฝั่งซา้ย กม. 12-700 (บา้นโคก

กแูว)

ตากใบ นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

8,300 2554 2554

20 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมในเขตอาํเภอสุไหงโก-ลก อนั

เนื่องมาจากพระราชดาํริ (งานปรับปรุงท่อลอดบา้นตือระ)

สุไหงโก-ลก นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

400 2554 2554

21 ปรับปรุงระบบประปาโรงพยาบาลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

2554 2554

22 ระบบชลประทานเพื่อการทาํนาบา้นศรีพงนั ตากใบ นราธิวาส ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวนัออก

840 2554 2554

รวมทั้งสิ้น 196 รายการ 2.183 61,698 113,495



เริ่มต้น สิ้นสุด
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

สํานักชลประทานที่ 1              -   850           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองห่ายสามัคคี ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ ปิง              -   350           -   2554 2554
2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองเขียด หนองปลาสวาย บ้านโฮ่ง ลําพูน ปิง              -   500           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 2              -   1,400           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านจว๊ากพร้อมระบบส่งน้ํา แม่ทะ แม่ทะ ลําปาง วัง              -   600           -   2554 2554
2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านนากว้าวกิ่ว พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านกิ่ว แม่ทะ ลําปาง วัง              -   800           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 3              -   3,800           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านมหาโพธิ หมู่ที่ 3 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว  นครสวรรค์ ปิง              -   700           -   2554 2554
2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านน้ําโจนใต้ (2) งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร น่าน              -   1,100           -   2554 2554
3 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านวังปรากฎ (2) ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ น่าน              -   2,000           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 5              -   9,800           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองผือ หนองผือ ท่าลี่ เลย โขง              -   1,500           -   2554 2554
2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านกุดผึ้ง กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู โขง              -   2,000           -   2554 2554
3 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านอ้อมกอ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี โขง              -   2,000           -   2554 2554
4 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าโพธิ์ บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย โขง              -   2,300           -   2554 2554
5 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแป้น บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร โขง              -   2,000           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 6              -   9,633           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโนนชัย โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ ชี              -   2,433           -   2554 2554
2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านคุยโพธิ์ ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด ชี              -   2,500           -   2554 2554
3 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านกุดยม กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ ชี              -   2,000           -   2554 2554
4 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหัวช้าง แก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม ชี              -   2,700           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 7              -   13,500           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม โขง              -   2,500           -   2554 2554

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ

2.4 รายละเอียดโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมายเหตุ
พื้นที่รับ
ประโยชน์

ระยะเวลา
ก่อสร้าง

จังหวัด ลุ่มน้ําหลัก
ปริมาณน้ํา
เก็บกัก

พื้นที่
ชลประทาน



เริ่มต้น สิ้นสุด
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ หมายเหตุ
พื้นที่รับ
ประโยชน์

ระยะเวลา
ก่อสร้าง

จังหวัด ลุ่มน้ําหลัก
ปริมาณน้ํา
เก็บกัก

พื้นที่
ชลประทาน

2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม โขง              -   1,500           -   2554 2554
3 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านสามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม โขง              -   2,500           -   2554 2554
4 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านโคกขามเลียน ดงเย็น เมือง มุกดาหาร โขง              -   1,500           -   2554 2554
5 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านโนนหัน ค้อเหนือ เมือง ยโสธร ชี              -   1,200           -   2554 2554
6 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านสามแยก คําโพน ปทุมราช

วงศา
อํานาจเจริญ มูล              -   1,800           -   2554 2554

7 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านนามน ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี มูล              -   1,500           -   2554 2554
8 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนาด บ้านกลาง เมือง นครพนม โขง              -   1,000           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 8              -   8,043           -   
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านประสุข ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา มูล              -   3,500           -   2554 2554
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสําโรง วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ มูล              -   1,743           -   2554 2554
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ํา ปตร.บ้านหนองบัว ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ มูล              -   300           -   2554 2554
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านกระมอล ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ มูล              -   2,500           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 9              -   3,000           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํานิคมเศรษฐกิจ

พอเพียงปลวกแดง
ละหาร ปลวกแดง ระยอง ชายฝั่ง

ทะเล
             -   1,800           -   2554 2554

2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านอ่างคีรี อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี ชายฝั่ง
ทะเล

             -   1,200           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 13              -   1,500           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านเขาน้อย ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี แม่กลอง              -   1,500           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 14              -   4,500           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยกลาง เขาทะลุ สวี ชุมพร ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก
             -   3,000           -   2554 2554

2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําคลองละอุ่น ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก

             -   1,500           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 15              -   2,500           -   



เริ่มต้น สิ้นสุด
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ หมายเหตุ
พื้นที่รับ
ประโยชน์

ระยะเวลา
ก่อสร้าง

จังหวัด ลุ่มน้ําหลัก
ปริมาณน้ํา
เก็บกัก

พื้นที่
ชลประทาน

1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําตําบลแม่เจ้าอยู่หัว 
ม.3,8,9

แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรม
ราช

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก

             -   2,500           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 16              -   4,100           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าคลองท่าโพธิ์ ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง ทะเลสาบ              -   1,600           -   2554 2554
2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านมาบหญ้าหวายพร้อมระบบ บ้านใหม่ ระโนด สงขลา ทะเลสาบ              -   1,300           -   2554 2554
3 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าอําเภอมะนัง ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก
             -   1,200           -   2554 2554

สํานักชลประทานที่ 17              -   1,600           -   
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านบือเระ บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก
             -   800           -   2554 2554

2 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านบาเจาะ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา ปัตตานี              -   800           -   2554 2554
รวมทั้งสิ้น  39  แห่ง             -   64,226          -   



เริ่มต้น สิ้นสุด
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

สํานักชลประทานที่ 3              0.30             -   250

1 แก้มลิงกุดน้ําใส เนินปอ สามง่าม พิจิตร ยม              0.30             -   250 2554 2554
สํานักชลประทานที่ 4              0.27             -   30,500

2 ปรับปรุงคลองระบายน้ําด้านท้ายและอาคารประกอบ  
โครงการปรับปรุงคลองชักน้ําและคลองระบายน้ําด้านท้าย  
โครงการแก้มลิงทะเลหลวง

เมือง,ศรีสําโรง สุโขทัย ยม                 -               -   30,000 2554 2554

3 แก้มลิงห้วยป่าบง ทุ่งน้าว สอง แพร่ ยม              0.27             -   500 2554 2554
สํานักชลประทานที่ 5            18.48             -   1,800

4 แก้มลิงหนองผักแพวพร้อมอาคารประกอบ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร โขง            18.48             -   1,800 2554 2554
สํานักชลประทานที่ 6              6.64             -   13,800

5 แก้มลิงเลิงขี้ตุ่น  พร้อมอาคารประกอบ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด มูล              2.14             -   5,000 2554 2554
6 แก้มลิงบึงพลาญชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด ชี              0.20             -   1,500 2554 2554
7 แก้มลิงกุดไส้จ่อ  พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ ชี              0.71             -   500 2554 2554
8 แก้มลิงบึงพนมบอบ กุดน้ําใส พนมไพร ร้อยเอ็ด ชี                 -               -   500 2554 2554

สํานักชลประทานที่ 7              0.59             -   2,800

9 แก้มลิงหนองห้วยยาง  พร้อมอาคารประกอบ สร้างถ่อ หัวตะพาน อํานาจเจริญ มูล              0.59             -   2,800 2554 2554
สํานักชลประทานที่ 8              4.50 0   8,950.00

10 แก้มลิงหนองปรือแวง  พร้อมอาคารประกอบ หนองงู
เหลือม

เฉลิมพระ
เกียรติ

นครราชสีมา มูล              1.50             -   2,000 2554 2554

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ

2.5 รายละเอียดโครงการแก้มลิง ที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมายเหตุ
พื้นที่รับ
ประโยชน์

ระยะเวลา
ก่อสร้างจังหวัด ลุ่มน้ําหลัก

ปริมาณน้ําเก็บ
กัก

พื้นที่
ชลประทาน



เริ่มต้น สิ้นสุด
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ หมายเหตุ
พื้นที่รับ
ประโยชน์

ระยะเวลา
ก่อสร้างจังหวัด ลุ่มน้ําหลัก

ปริมาณน้ําเก็บ
กัก

พื้นที่
ชลประทาน

11 แก้มลิงหนองจะแกเอิด  พร้อมอาคารประกอบ โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ มูล              1.50             -   1,500 2554 2554
12 แก้มลิงหนองกระมัล  พร้อมอาคารประกอบ   โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ มูล              0.57             -   5,000 2554 2554
13 แก้มลิงห้วยจรเข้พร้อมอาคารประกอบ บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์ มูล              0.43             -   200 2554 2554
14 แก้มลิงห้วยเม็กพร้อมอาคารประกอบ นานวน สนม สุรินทร์ มูล              0.50             -   250 2554 2554

สํานักชลประทานที่ 9              0.11             -   250

15 แก้มลิงในพื้นที่ฐานส่งบํารุงทหารเรือตราด  ทัพเรือภาคที่ 1 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด ชายฝั่ง
ทะเล

             0.11             -   250 2554 2554

สํานักชลประทานที่ 10              0.80             -   800

16 คันกั้นน้ําโรงสบูน้ําที่ 4 ถึงโรงสูบน้ําที่ 2 จาก กม. 2+200 ถึง 
กม. 6+346  พร้อมอาคารประกอบ  โครงการแก้มลิงบางบาล 
(1)

กบเจา บางบาล พระนครศรีอ
ยุธยา

เจ้าพระยา                 -               -   300 2554 2554

17 แก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ ป่าสัก              0.80             -   500 2554 2554
สํานักชลประทานที่ 12              1.16             -   3,500

18 แก้มลิงห้วยใหญ่ สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี เจ้าพระยา              0.57             -   500 2554 2554
19 แก้มลิงคลองหินเรียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ท่าจีน              0.59             -   3,000 2554 2554

สํานักชลประทานที่ 13              0.50             -   6,000

20 แก้มลิงหนองลาดบัวขาว ทุ่งขวาง กําแพงแสน นครปฐม ท่าจีน              0.50             -   6,000 2554 2554
สาํนักชลประทานที่ 15              0.18 0 1,200

21 แก้มลิงหารฉมัน ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ตาปี              0.18             -   1,200 2554 2554
รวมทั้งสิ้น  21  แห่ง           29.94 0 63,550


