
เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

1 โครงการคลองสียดั ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา บางปะกง                     -   10,000                       -   2537 2555

2 โครงการกิ่วคอหมา ปงดอน แจห้่ม ลาํปาง วงั                     -   10,000                       -   2548 2558

รวมทั้งสิ้น 2 รายการ                     -   20,000

หมายเหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ที่รับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

2.1 รายละเอยีดโครงการชลประทานใหญ่ ที่เพิม่พืน้ที่ชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จงัหวัด ลุ่มนํา้หลกั



เริ่มต้น สิ้นสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

1 ระบบส่งนํ้าและอาคารประกอบคลองท่าลอ้-อู่ทอง 

โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อนั

เนื่องมาจากพระราชดาํริ จงัหวดักาญจนบุรี

ท่าลอ้ ท่าม่วง กาญจนบุรี แม่กลอง                     -   30,000                       -   2555 2555

2 ระบบส่งนํ้าและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบ

ส่งนํ้าเขื่อนเพชรไปชะอาํและหวัหิน จงัหวดัเพชรบุรี

ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี ฝั่งทะเลตะวนัตก                     -   7,000                       -   2555 2555

3 ระบบส่งนํ้า โครงการระบบส่งนํ้าหว้ยขอนแก่น ระยะที่ 2 

จงัหวดัเพชรบูรณ์

หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ป่าสัก                     -   15,000                       -   2555 2555

4 ระบบส่งนํ้า โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองพระพุทธ

ระยะที่ 1 จงัหวดัจนัทบุรี

ทบัไทร โป่งนํ้าร้อน จนัทบุรี ชายฝั่งทะเล

ตะวนัออก

                    -   14,000                       -   2555 2555

5 ทาํนบดินหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ้า

หว้ยนา จงัหวดัเพชรบูรณ์

วงัชมภู เมือง เพชรบูรณ์ ป่าสัก                 5.80                       -                         -   2555 2555

6 ปรับปรุงฝาย ทรบ. และขดุลอกหนองหลวง โครงการ

ปรับปรุงหนองหลวง  จงัหวดัเชียงราย

หนองหลวง เวียงชยั เชียงราย โขง               15.27                       -                         -   2555 2555

7 ทาํนบดินหวังานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองลาํกง จงัหวดัเพชรบูรณ์

วงัท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ป่าสัก               45.96                       -   2555 2555

8 ทาํนบดินหวังานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองหวัชา้ง(อนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํริ)  จงัหวดัพทัลุง

กระบี่นอ้ย เมือง กระบี่ ทะเลสาปสงขลา               30.00                       -                         -   2555 2555

รวมทั้งสิ้น 8 รายการ 97.03 66,000

หมายเหตุ

ปริมาณนํา้

เกบ็กกั

พืน้ที่

ชลประทาน

พืน้ที่รับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

2.2 รายละเอยีดโครงการชลประทานกลาง ที่เพิม่ปริมาณนํ้าเกบ็กกัและพืน้ที่ชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ที่ แผนงบประมาณ/ผลผลติ/กจิกรรม ตาํบล อาํเภอ จงัหวัด ลุ่มนํา้หลกั



เร่ิมต้น ส้ินสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

สํานักชลประทานท่ี 1 0.000 3,800 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 อาคารบงัคบันํ้ าพร้อมอาคารประกอบห้วยช่างเค่ียน ช่างเค่ียน เมือง เชียงใหม่ ปิง 0 2555 2555

2 ฝายปลาฝา 1 พร้อมระบบส่งนํ้ า แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สาละวิน 500 2555 2555

3 ฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งนํ้ า ทาสบเส้า แม่ทา ลาํพูน ปิง 1,000 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

4 ระบบส่งนํ้ าเหมืองโป่งชา้งคต (ระยะที่ 3) แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ ปิง 2,000 2555 2555

5 ฝายเสาหินพร้อมระบบส่งนํ้ า เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน 300 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า (กปร.)

6 อ่างเก็บนํ้ าห้วยกวางตาย จอมทอง เชียงใหม่ ปิง 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 2 0.000 9,500 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 ฝายหลวงพร้อมระบบส่งนํ้ า นาทะนุง นาหม่ืน น่าน น่าน 1,700 2555 2555

2 ฝายปู่ ถาพร้อมระบบส่งนํ้ า ส้านนาหนอง

ใหม่

เวียงสา น่าน น่าน 3,000 2555 2555

3 ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งนํ้ าฝ่ังขวา เสริมกลาง เสริมงาม ลาํปาง วงั 1,800 2555 2555

4 ฝายทุ่งบอนพร้อมระบบส่งนํ้ า วงัแกว้ วงัเหนือ ลาํปาง วงั 2,000 2555 2555

5 ฝายนํ้ างาว บา้นปางปอพร้อมระบบส่งนํ้ า ปอ เวยีงแก่น เชียงราย โขง 1,000 2555 2555

6 ฝายนํ้ าปุก ขุนควร ปง พะเยา โขง 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

7 อ่างเก็บนํ้ าห้วยลึกใหญ่ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย โขง 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า (กปร.)

8 ฝายบา้นนํ้ าไคร้พร้อมระบบส่งนํ้ า ท่าวงัผา น่าน น่าน 2555 2555

9 สถานีสูบนํ้ าดว้ยไฟฟ้าบา้นม่วง ท่าวงัผา น่าน น่าน 2555 2555

10 อ่างเก็บนํ้ าห้วยนกคุม้ ท่าวงัผา น่าน น่าน 2555 2555

11 ระบบส่งนํ้ าอ่างเก็บนํ้ าห้วยทบศอก บ่อเกลือ น่าน น่าน 2555 2555

12 จดัหานํ้ าสนับสนุนโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนพ่อหลวง

อุปถมัภ์ 4

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย โขง 2555 2555

13 จดัหานํ้ าสนับสนุนโรงเรียนบา้นพญาไพร (เล่าจอ) แม่ฟ้าหลวง เชียงราย โขง 2555 2555

14 อ่างเก็บนํ้ าห้วยสละพร้อมระบบส่งนํ้ า เวียงแก่น เชียงราย โขง 2555 2555

15 ฝายแม่นํ้ างาวพร้อมระบบส่งนํ้ าบา้นประชาภกัดี เทิง เชียงราย โขง 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 3 0.000 0 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 อาคารบงัคบันํ้ าคลองห้วยใหญ่ ระยะที่ 2 นาขอม,วงันํ้ าลดั ไพศาลี นครสวรรค์ เจา้พระยา 2555 2555

2 อาคารบงัคบันํ้ าคลองกะเปา ท่ามะเฟือง พิชยั อุตรดิตถ์ น่าน 2555 2555

3 อาคารบงัคบันํ้ าคลองห้วยไผด่กั สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก น่าน 2555 2555

4 อาคารบงัคบันํ้ ากลางคลองไทรยอ้ย ไทรยอ้ย เนินมะปราง พิษณุโลก น่าน 2555 2555

5 ฝายห้วยเลิศ สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ น่าน 2555 2555

6 อาคารบงัคบันํ้ าบา้นตาสุม แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ เจา้พระยา 2555 2555

7 อาคารบงัคบันํ้ าคลองหนองบวั ทา้ยนํ้ า โพทะเล พิจิตร ยม 2555 2555

8 อาคารบงัคบันํ้ าคลองห้วยแปด วงัข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ เจา้พระยา 2555 2555

9 อาคารบงัคบันํ้ าคลองยาง (คลองโป่ง) หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ปิง 2555 2555

10 อาคารบงัคบันํ้ าคลองห้วยรังนก สามง่าม สามง่าม พิจิตร ยม 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

11 ฝายห้วยไคร้ นาขุม บา้นโคก อุตรดิตถ์ น่าน 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 4 0.000 2,900 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 อาคารอดันํ้ าคลองโป่งดู่ วงัชะพลู ขาณุวรลกัษบุรี กาํแพงเพชร ปิง 0 2555 2555

2 อาคารอดันํ้ าบา้นเขาวงัเยีย่ม นาบ่อคาํ เมือง กาํแพงเพชร ปิง 0 2555 2555

3 ฝายคลองแม่ระกา(บา้นหนองเสือ) วงัควง พรานกระต่าย กาํแพงเพชร ยม 0 2555 2555

4 ฝายส่งนํ้ าปูปุ้ ม แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก สาละวิน 0 2555 2555

5 ฝายปางมะโอ แห่งที่ 2 แม่พุง วงัช้ิน แพร่ ยม 0 2555 2555

6 อาคารบงัคบันํ้ าบา้นบวัทอง แห่งที่ 1 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั ยม 0 2555 2555

7 ฝายร้องยาวพร้อมระบบส่งนํ้ า ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ ยม 1,300 2555 2555

8 ฝายห้วยแกงแกะพร้อมระบบส่งนํ้ า ทุ่งแลง้ ลอง แพร่ ยม 600 2555 2555

หมายเหตุ

ปริมาณนํ้า

เก็บกัก

พืน้ท่ี

ชลประทาน

พืน้ท่ีรับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

2.3 รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดเล็ก ท่ีก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท่ี แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้าหลัก



เร่ิมต้น ส้ินสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

หมายเหตุ

ปริมาณนํ้า

เก็บกัก

พืน้ท่ี

ชลประทาน

พืน้ท่ีรับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง
ท่ี แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้าหลัก

9 อาคารบงัคบันํ้ าคลองทางไม ้แห่งที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ วงัใหญ่ ศรีสาํโรง สุโขทยั ยม 0 2555 2555

10 อาคารบงัคบันํ้ าบา้นหนองกระด่ิง หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทยั ยม 0 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

11 ระบบส่งนํ้ าฝายนํ้ าแม่กลอง โมโกร อุม้ผาง ตาก แม่กลอง 1,000 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า (กปร.)

12 อ่างเก็บนํ้ าห้วยทบัตุ่น สอง แพร่ ยม 2555 2555

13 อ่างเก็บนํ้ าห้วยโชคหลวง สอง แพร่ ยม 2555 2555

14 อ่างเก็บนํ้ าห้วยปากไฮ่พร้อมระบบส่งนํ้ า เด่นชยั แพร่ ยม 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 5 0.000 0 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 ฝายห้วยนํ้ าลาย นํ้ าสวย เมือง เลย โขง 2555 2555

2 ฝายห้วยมอ (โนนม่วง ) โนนเมือง นากลาง หนองบวัลาํภู โขง 2555 2555

3 ฝายทดนํ้ าลาํห้วยแสง นาทราย พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี โขง 2555 2555

4 ฝายนํ้ าลน้บา้นป่าตาล ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี โขง 2555 2555

5 ฝายห้วยสวนผึ้ง เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร โขง 2555 2555

6 ฝายห้วยซาวตอนกลาง นาสวรรค์ เมือง บึงกาฬ โขง 2555 2555

7 ฝายห้วยสามง่าม พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย โขง 2555 2555

8 อ่างเก็บนํ้ าภูคอ้ (อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช) นาง้ิว สังคม หนองคาย โขง 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

9 อ่างเก็บนํ้ าห้วยนํ้ าไพร้ นาแห้ว นาแห้ว เลย โขง 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า (กปร.)

10 ฝายห้วยสงพร้อมระบบส่งนํ้ า วานรนิวาส สกลนคร โขง 2555 2555

11 ฝายห้วยนํ้ าอูนพร้อมระบบส่งนํ้ า ภูพาน สกลนคร โขง 2555 2555

12 ฝายบา้นหนองแอก บา้นม่วง สกลนคร โขง 2555 2555

13 ฝายห้วยทวย กุสุมาลย์ สกลนคร โขง 2555 2555

14 อ่างเก็บนํ้ านํ้ าเลย ภูหลวง เลย โขง 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 6 0.000 0 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 ฝายบา้นโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บา้นแฮด ขอนแก่น ชี 2555 2555

2 ฝายลาํพงัชู ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น ชี 2555 2555

3 อ่างเก็บนํ้ า ลาํเฉลียงเบิก โป่งนก เทพสถิต ชยัภูมิ ชี 2555 2555

4 ฝายห้วยมะอึ ดินจ่ี คาํม่วง กาฬสินธ์ุ ชี 2555 2555

5 ฝายห้วยหมอ้ หนองเมก็ นาเชือก มหาสารคาม มูล 2555 2555

6 ฝายห้วยวงัแซว นาสีนวล กนัทรวิชยั มหาสารคาม ชี 2555 2555

7 ฝายห้วยกุดจอก อีง่อง จตุัรพกัตรพิมาน ร้อยเอด็ มูล 2555 2555

8 ฝายห้วยสีดา หัวนาคาํ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ ชี 2555 2555

9 ฝายห้วยซนั(ตอนบน) เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม มูล 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 7 0.000 3,500 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 อ่างเก็บนํ้ าชุมชนหนองถํ้ากบ นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อาํนาจเจริญ มูล 2555 2555

2 ฝายห้วยลาํโพง (บา้นสันติสุข) นาโส่ กุดชุม ยโสธร มูล 2555 2555

3 ฝายห้วยลาํนาเลา สวาท เลิงนกทา ยโสธร มูล 2555 2555

4 ฝายห้วยสวาสด์ิ นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี มูล 2555 2555

5 ฝายห้วยขา้วสาร (บา้นเตย) นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี มูล 2555 2555

6 ฝายห้วยเชือก หนองผอื เขมราฐ อุบลราชธานี โขง 2555 2555

7 ฝายห้วยไผ่ โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร โขง 2555 2555

8 ฝายห้วยมะแฟน ดงมอน เมือง มุกดาหาร โขง 2555 2555

9 ฝายห้วยทราย เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร โขง 2555 2555

10 ฝายห้วยแสง โคกสี ก่ิง อ.วงัยาง นครพนม โขง 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

11 ฝายห้วยตุม้แตน โคกสาร ชานุมาน อาํนาจเจริญ มูล 2555 2555

12 ระบบส่งนํ้ าฝ่ังขวา อ่างเก็บนํ้ าห้วยหินกอง คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี มูล 3,500 2555 2555

13 ฝายห้วยหินส่ิว นาโสก เมือง มุกดาหาร โขง 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 8 0.000 1,136 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 ฝายบา้นหนองแคน สนามชยั สตึก บุรีรัมย์ มูล 2555 2555

2 ฝายบา้นดอนนํ้ าซบั ชีวาน พิมาย นครราชสีมา มูล 2555 2555

3 อ่างเก็บนํ้ าหนองชุมแสง ง้ิว ปักธงชยั นครราชสีมา มูล 2555 2555



เร่ิมต้น ส้ินสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

หมายเหตุ

ปริมาณนํ้า

เก็บกัก

พืน้ท่ี

ชลประทาน

พืน้ท่ีรับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง
ท่ี แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้าหลัก

4 ฝายห้วยหินลบัพร้อมระบบส่งนํ้ า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา มูล 1,136 2555 2555

5 ฝายห้วยทบัพล นาดี เมือง สุรินทร์ มูล 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

6 อ่างเก็บนํ้ าโอบก ปราสาท บา้นกรวด บุรีรัมย์ มูล 2555 2555

7 อ่างเก็บนํ้ าบา้นโนนสว่าง (เสาธงชยั) เสาธงชยั กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ มูล 2555 2555

8 ฝายบา้นหนองจูบ ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ มูล 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า (กปร.)

9 สถานีสูบนํ้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้ าบา้นตาจัน่ คง นครราชสีมา มูล 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 9 0.000 0 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 ฝายปากคลองร่วม ขุนซ่อง แก่งหางแมว จนัทบุรี ชายฝ่ังทะเล

ตะวนัออก

2555 2555

2 ฝายซอยยายมอญและการขุดลอก สะตอ เขาสมิง ตราด ชายฝ่ังทะเล

ตะวนัออก

2555 2555

3 ฝายบา้นเทพประทานและการขุดลอก คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา บางปะกง 2555 2555

4 ฝายบา้นซาํป่าตอง วงัตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2555 2555

5 อาคารอดันํ้ าบา้นโปร่งสีเจริญและการขุดลอก เขาไมแ้กว้ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2555 2555

6 ฝายบา้นเนินแสนสุขและการขุดลอก หนองบอน เมือง สระแกว้ ปราจีนบุรี 2555 2555

7 อ่างเก็บนํ้ าเขาหินคม บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี โตนเลสาบ 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

8 ฝายบา้นทุ่งขนาน 2 และการขุดลอก ทุ่งขนาน สอยดาว จนัทบุรี ปราจีนบุรี 2555 2555

9 ฝายคลองลาํสะโตนและการขุดลอก ทพัไทย ตาพระยา สระแกว้ โตนเลสาบ 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 10 0.000 0 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 ฝายห้วยนํ้ าพุง นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ป่าสัก 2555 2555

2 ฝายคลองหนองสองห้อง หนองรี ลาํสนธิ ลพบุรี ป่าสัก 2555 2555

3 ฝายบา้นจงโก หนองรี ลาํสนธิ ลพบุรี ป่าสัก 2555 2555

4 ฝายบา้นนํ้ าร้อน นํ้ าร้อน เมือง เพชรบูรณ์ ป่าสัก 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 11 0.000 0 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 อาคารบงัคบันํ้ า จาํนวน 3 แห่ง ริมแม่นํ้ าเจา้พระยาพื้นที่

การเกษตรในเขตตาํบลท่าอิฐ

ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี เจา้พระยา 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 12 0.000 0 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 ฝายบา้นวงัเดือนห้า ไพรนกยงู หันคา ชยันาท เจา้พระยา 2555 2555

2 ฝายอีพุ่มน้อย พร้อมขุดลอก คอกควาย บา้นไร่ อุทยัธานี ท่าจีน 2555 2555

3 ฝายบา้นคีรีวงค์ ระบาํ ลานสัก อุทยัธานี สะแกกรัง 2555 2555

4 ฝายห้วยพุตะเคียน วงัยาว ด่านชา้ง สุพรรณบุรี ท่าจีน 2555 2555

5 ฝายบา้นทบักระดาษ 3 นิคมกระเสียว ด่านชา้ง สุพรรณบรีุ ท่าจีน 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 13 0.000 0 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 อ่างเก็บนํ้ าวดัทิพยสุ์คนธาราม ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี แม่กลอง 2555 2555

2 อาคารบงัคบันํ้ าคลองตาจุ่น ไร่ขิง สามพราน นครปฐม แม่กลอง 2555 2555

3 อาคารบงัคบันํ้ าคลองตาเห่ง บางหลวง บางเลน นครปฐม แม่กลอง 2555 2555

4 ฝายห้วยลาํพระ บา้นคา บา้นคา ราชบุรี แม่กลอง 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

2555 2555

5 ฝายห้วยลาํเภาพร้อมขุดลอกลาํห้วย จรเขเ้ผอืก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี แม่กลอง 2555 2555

6 ฝายห้วยคอกหมู 3 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี แม่กลอง 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า (กปร.)

7 ฝายทดนํ้ าบา้นยางสูง บ่อพลอย กาญจนบุรี แม่กลอง 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 14 0.000 4,450 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 อาคารอดันํ้ าห้วยวงัทอง วงัไผ่ เมือง ชุมพร ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

2555 2555

2 อ่างเก็บนํ้ าหุบตาหวดั บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขนัธ์ ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

2555 2555

3 ฝายบา้นกร่างพร้อมระบบส่งนํ้ า ระยะที่ 2 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี เพชรบุรี 100 2555 2555



เร่ิมต้น ส้ินสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

หมายเหตุ

ปริมาณนํ้า

เก็บกัก

พืน้ท่ี

ชลประทาน

พืน้ท่ีรับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง
ท่ี แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้าหลัก

4 ฝายบา้นทอนขนุน  พร้อมระบบส่งนํ้ า ช่องไมแ้กว้ ทุ่งตะโก ชุมพร ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

1,850 2555 2555

5 อาคารอดันํ้ าห้วยปรางแพรกซา้ย บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

2555 2555

6 ฝายคดศอก หงษเ์จริญ ท่าแซะ ชุมพร ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

7 ฝายทุ่งกระทิงพร้อมระบบส่งนํ้ า บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขนัธ์ ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

500 2555 2555

8 ระบบส่งนํ้ าอ่างเก็บนํ้ าห้วยรางโพธ์ิ ยางนํ้ ากลดัใต้ หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี เพชรบุรี 1,000 2555 2555

9 อาคารอดันํ้ าคลองแวง สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

2555 2555

10 ระบบส่งนํ้ าฝายห้วยนํ้ าหัก (ระยะที่3) ปากจัน่ กระบุรี ระนอง ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

1,000 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 15 0.000 50 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 อ่างเก็บนํ้ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ตาปี 2555 2555

2 อาคารอดันํ้ าวดัช่องแบก เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ ตาปี 2555 2555

3 อ่างเก็บนํ้ าและระบบส่งนํ้ าเกาะพะลวย อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

50 2555 2555

4 อาคารอดันํ้ าคลองบางอีพร้อมระบบส่งนํ้ า โคกเคียน ตะกัว่ป่า พงังา ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

2555 2555

5 อาคารอดันํ้ าบา้นทุ่งคา บา้นทาํเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ตาปี 2555 2555

6 ทาํนบดินคลองทบัหวาย คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

2555 2555

7 อาคารอดันํ้ าห้วยนํ้ าซบั ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 16 0.000 1,100 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 ฝายคลองทบัชา้งบน ทบัชา้ง นาทวี สงขลา ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

2555 2555

2 ฝายคลองมาม่าใหญ่ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

2555 2555

3 ฝายคลองโงกนํ้ า นาขยาด ควนขนุน พทัลุง ทะเลสาบสงขลา 2555 2555

4 ฝายคลองลาํภูรา นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

2555 2555

5 อาคารอดันํ้ าคลองลาํชาน เกาะเปียะ ยา่นตาขาว ตรัง ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

2555 2555

6 ฝายนํ้ าตกหนานสูง คลองทรายขาว กงหรา พทัลุง ทะเลสาบสงขลา 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

7 ระบบส่งนํ้ าฝายคลองตูโยะ๊ ระยะ2 วงัประจนั ควนโดน สตูล ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

300 2555 2555

8 ระบบท่อส่งนํ้ าท่อระบายนํ้ าบา้นไร่บา้นนา เขาแดง สะบา้ยอ้ย สงขลา ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

500 2555 2555

9 ระบบส่งนํ้ า ท่อระบายนํ้ าพิปูนสตูลลน้เกลา้ 3 ปาลม์พฒันา มะนัง สตูล ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก

300 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า (กปร.)

10 ฝายคลองวงัหิน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ กงหรา พทัลุง ทะเลสาบสงขลา 2555 2555

11 สถานีสูบนํ้ าบา้นโคกเมา ควนขนุน พทัลุง ทะเลสาบสงขลา 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 17 0.000 1,330 0

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

1 ฝายนํ้ าตกวงัทอง 2 พร้อมระบบส่งนํ้ า ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

200 2555 2555

2 อาคารบงัคบันํ้ าบา้นบาโงกูนิง เขาตูม ยะรัง ปัตตานี ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

2555 2555

3 อาคารบงัคบันํ้ าบา้นนํ้ าบ่อ บา้นนํ้ าบ่อ สายบุรี ปัตตานี ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

2555 2555

4 อาคารบงัคบันํ้ าบา้น กม.10 พร้อมระบบส่งนํ้ า ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา ปัตตานี 50 2555 2555



เร่ิมต้น ส้ินสุด

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) พ.ศ. พ.ศ.

หมายเหตุ

ปริมาณนํ้า

เก็บกัก

พืน้ท่ี

ชลประทาน

พืน้ท่ีรับ

ประโยชน์

ระยะเวลา

ก่อสร้าง
ท่ี แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้าหลัก

5 ฝายบา้น กม.4 พร้อมระบบส่งนํ้ า คีรีเขต ธารโต ยะลา ปัตตานี 100 2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพืน้ท่ีหมู่บ้าน

ป้องกันตนเองชายแดน

6 ระบบส่งนํ้ าฝายบา้นสายคลองวิทยา ธารนํ้ าทิพย์ เบตง ยะลา ปัตตานี 300 2555 2555

7 ระบบส่งนํ้ าฝายบา้นลาเต๊าะ  (เพิ่มเติม) กาบงั กาบงั ยะลา ปัตตานี 80 2555 2555

8 ระบบส่งนํ้ าฝายบา้นเจ๊ะเหม พร้อมอาคารประกอบ แวง้ แวง้ นราธิวาส ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

300 2555 2555

9 ระบบส่งนํ้ าฝายบา้นเกียร์พร้อมอาคารประกอบ เกียร์ สุคิริน นราธิวาส ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

300 2555 2555

10 คนักั้นนํ้ าบา้นชา้งให้ออกพร้อมอาคารประกอบ ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตานี ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

2555 2555

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า (กปร.)

11 ฝายบา้นไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งนํ้ า จะแนะ นราธิวาส ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

2555 2555

12 ฝายบา้นไอร์บือแก พร้อมระบบส่งนํ้ า ศรีสาคร นราธิวาส ภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก

2555 2555

รวมท้ังส้ิน 157 รายการ 0.000 27,766 0



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

สํานักชลประทานท่ี 1              -   4,500                -   
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านแม่ทาหลง บ้านแป้น เมือง ลําพูน ปิง 4,500 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 2              -   3,000                -   
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าฝายบ้านร้อง เชียงแรง ภูซาง พะเยา โขง 3,000 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 3              -                  -   2,500
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าจากแม่นํ้าน่านไปตําบลท่าหลวง ท่าหลวง เมือง พิจิตร น่าน 2,500 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 5              -   9,070                -   
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านจอมตาลเหนือ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี โขง 2,000 2555 2555
2 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย โขง 3,000 2555 2555
3 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านวังนํ้าขาว บ้านขาม เมือง หนองบัวลําภู ชี 2,000 2555 2555
4 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านโนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ โขง 2,070 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 6              -   8,315                -   
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านหนองหัวแฮด จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ชี 2,315 2555 2555
2 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านสามสวน - โพธิ์งาม สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ ชี 1,000 2555 2555
3 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าฮ่องแฮ zone 1 ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด มูล 3,000 2555 2555

4 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านหนองหวาย ลําชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ ชี 2,000 2555 2555
สํานักชลประทานท่ี 7              -   13,500                -   

1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านบุ่งมะแลง บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี มูล 3,000 2555 2555

2 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านดงต้อง ดงขวาง เมือง นครพนม โขง 1,200 2555 2555
3 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม โขง 2,500 2555 2555
4 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม โขง 2,500 2555 2555
5 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านป่งขาม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร โขง 1,800 2555 2555
6 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านนํ้าท่วม เปือย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ มลู 1,500 2555 2555
7 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า แมดนาถ่ม โคกศรี

สุพรรณ
สกลนคร โขง 1,000 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 8              -   16,500                -   
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านโนนไฮ กู่สวนแตง บ้านใหม่

ไชยพจน์
บุรีรัมย์ มูล 2,000 2555 2555

2 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านหนองฮู อีเซ โพธิ์ศรี
สุวรรณ

ศรีสะเกษ มูล 3,500 2555 2555

3 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านเชียงท้าว โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ มูล 3,000 2555 2555
4 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านมะยาง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ มูล 2,000 2555 2555
5 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านดอนงูเหลือม หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ มูล 2,000 2555 2555
6 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านเปือย ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ มูล 2,000 2555 2555
7 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านยางคํา ยางคํา โพนทราย ร้อยเอ็ด มูล 2,000 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 9              -   3,500                -   
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านแม่นํ้าคู้ แม่นํ้าคู้ ปลวกแดง ระยอง ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก
3,500 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 13              -   3,100                -   
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านดอนแฟบ นิลเพชร บางเลน นครปฐม แม่กลอง 1,600 2555 2555
2 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านวังมะนาว วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี เพชรบุรี 1,500 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 14              -   2,000                -   
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านห้วยทับทอง เขาทะลุ สวี ชุมพร ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก
2,000 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 15              -                  -   10,700
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า บ้านทองพูน- บ้านหนองมนต์ เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก
10,700 2555 2555

สํานักชลประทานท่ี 16              -   1,500                -   
1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า บ้านทางควาย บ้านขาว ระโนด สงขลา ทะเลสาบสงขลา 1,500 2555 2555

รวมท้ังสิ้น  31  แห่ง             -   64,985 13,200

จังหวัด ลุ่มน้ําหลัก
ปริมาณน้ํา
เก็บกัก

พื้นท่ี
ชลประทาน

2.4 รายละเอียดโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า ที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
พื้นท่ีรับ
ประโยชน์

ระยะเวลา
ก่อสร้าง

ท่ี แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ



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

สํานักชลประทานที่ 7              1.31               -   6,200

1 แก้มลิงหนองบ่อกอกน้อย ดอนเตย นาทม นครพนม โขง              0.06               -   200 2555 2555
2 แก้มลิงหนองเครือเขา บ้านแพง บ้านแพง นครพนม โขง               -   1,000 2555 2555
3 แก้มลิงหนองอีตู้ โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม โขง              0.06               -   200 2555 2555
4 แก้มลิงหนองฝั่งแดง ท่าค้อ เมือง นครพนม โขง              0.16               -   500 2555 2555
5 แก้มลิงหนองม่วง บ้านผึ้ง เมือง นครพนม โขง              0.22               -   150 2555 2555
6 แก้มลิงห้วยแล้งใหญ่ บ้านผึ้ง เมือง นครพนม โขง              0.19               -   500 2555 2555
7 แก้มลิงห้วยฮู พนอม ท่าอุเทน นครพนม โขง              0.16               -   100 2555 2555
8 แก้มลิงหนองสามรอบ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองแห่ นายม เมือง อํานาจเจริญ มูล              0.06               -   500 2555 2555
9 แก้มลิงหนองกระโยม พร้อมอาคารประกอบ บ้านศรีคูณ จานลาน พนา อํานาจเจริญ มูล              0.13               -   1,450 2555 2555
10 แก้มลิงหนองสร้างจั่น พร้อมอาคารประกอบ บ้านกุงชัย ดงบัง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ มูล              0.28               -   1,600 2555 2555

สํานักชลประทานที่ 8              0.51               -   1,120

11 แก้มลิงบ้านโนนสายทอง ม.7 โนนเมืองพัฒนา ด่านขุดทด นครราชสีมา มูล              0.03               -   150 2555 2555
12 แก้มลิงบ้านหนองกระทิง บ้านดอนป่าโอบ ม.6 หนองไทร ด่านขุดทด นครราชสีมา มูล              0.05               -   200 2555 2555
13 แก้มลิงบ้านท่าขี้เหล็ก ม.2 หินดาด ด่านขุดทด นครราชสีมา มูล              0.03               -   150 2555 2555
14 แก้มลิงหนองแวง บ้านโนนสว่าง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ มูล              0.05 100 2555 2555
15 แก้มลิงหนองหลอด บ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ มูล              0.08 120 2555 2555
16 แก้มลิงหนองแคน หมู่ 3 บ้านหัวแคน สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ มูล              0.07 100 2555 2555
17 แก้มลิงตะแบงรังโคง หมู่ 9 บ้านนกเกรียน สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ มูล              0.20 300 2555 2555

สํานักชลประทานที่ 9              0.05               -   500 

18 แก้มลิงหนองกะบาก หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี              0.05 500 2555 2555
สํานักชลประทานที่ 12                 -                 -   46,000 

19 ขุดลอกแก้มลงิบ้านทัพคล้ายและอาคารประกอบ ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี ท่าจีน 2555 2555 ป้องกันน้ําท่วม
20 แก้มลิงบ้านบุ่งไอ้เจี้ยมและอาคารประกอบ ระป่า ลานสัก อุทัยธานี สะแกกรัง 2555 2555 ป้องกันน้ําท่วม
21 แก้มลิงบางตาด้วง บางหลวง สรรพยา ชัยนาท เจ้าพระยา 10,000 2555 2555 ป้องกันน้ําท่วม
22 แก้มลิงลําบางสารวัตร โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท เจ้าพระยา 13,000 2555 2555 ป้องกันน้ําท่วม

จังหวัด ลุ่มน้ําหลัก
ปริมาณน้ําเก็บ

กัก
พื้นที่

ชลประทาน

2.5 รายละเอียดโครงการแก้มลิง ที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
พื้นที่รับ
ประโยชน์

ระยะเวลา
ก่อสร้างที่ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ



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

จังหวัด ลุ่มน้ําหลัก
ปริมาณน้ําเก็บ

กัก
พื้นที่

ชลประทาน หมายเหตุ
พื้นที่รับ
ประโยชน์

ระยะเวลา
ก่อสร้างที่ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม ตําบล อําเภอ

23 แก้มลิงลําบางบุ่ง โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท เจ้าพระยา 11,000 2555 2555 ป้องกันน้ําท่วม
24 แก้มลิงคลองระบาย 1 ขวา แม่น้ําน้อย 1 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท เจ้าพระยา 12,000 2555 2555 ป้องกันน้ําท่วม

สํานักชลประทานที่ 13              0.06               -   1,200 

25 แก้มลิง หมู่ 5 วัดแม่ประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี เพชรบุรี              0.03 600 2555 2555
26 แก้มลิง ม.3 บ้านหนองรังกา ยางโทน ปากท่อ ราชบุรี เพชรบุรี              0.03 600 2555 2555

สํานักชลประทานที่ 14                 -                 -   1,200 

27 แก้มลิงนาโพธิ์ นาโพธิ์ สวี ชุมพร ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก

300 2555 2555

28 แกม้ลิงเคียนเอน วังใหม่ เมือง ชุมพร ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก

400 2555 2555

29 แก้มลิงบางใหญ่ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก

500 2555 2555

สํานักชลประทานที่ 15              1.31               -   780 

30 6. แก้มลิงนบนายดอน ม.7 บ้านใสสด ดินอุดม ลําทับ กระบี่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก              0.05 350 2555 2555
31 7. แก้มลิง ม.1 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก              0.02 30 2555 2555
32 12. แก้มลิงบึงขุนทะเล ด้านทิศตะวันออก ระยะ 1 ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี ตาปี              1.20 300 2555 2555
33 13. แก้มลิงบ้านบางหิน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี ตาปี              0.05 100 2555 2555

สํานักชลประทานที่ 16              0.13               -   800 

34 แก้มลิงบ้านหนองม่วง บางกล่ํา บางกล่ํา สงขลา ทะเลสาบสงขลา              0.04 800 2555 2555
35 แก้มลิง ม.7 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก              0.07 2555 2555 997 ครัวเรือน
36 แก้มลิง ม.4 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก              0.03 2555 2555 130 ครัวเรือน

รวมทั้งสิ้น  36  แห่ง             3.37              -   57,800 


