
 
 
 

 

แแผนงงาน/โโครงกการระะบบกกระจจายนํ้าา 
ปีปงบประมาาณ พพ.ศ. 225600 – 22561 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนนวิเคราะหโ์ครรงการและงบประมาณ 
สาํานักนโยบายและแผนทรพัพยากรน้ํา   

31 มีนาคม 2560 
 
 



 แผนงาน/โครงการระบบกระจายน้ํา ปีงบประมาณ 2560 
 

ที ่ รายการ 
จํานวน 

(แห่ง) 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

1 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  11   83.7380  

2 โครงการที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 154  618.1630  

3 โครงการที่ใช้เงินเหลือจ่ายมาดําเนินการ  99   604.3426  

 รวม 264 1,306.2436 

 
1. โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  กรมทรัพยากนํ้า มีแผนงาน/โครงการด้านแหล่งนํ้าจํานวน 725 รายการวงเงินงบประมาณ
รวม6,369.6603 ล้านบาทโดยเป็นแผนงาน/โครงการระบบกระจายน้ํา จํานวน 11รายการ งบประมาณ 
83.7380ล้านบาท ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
พ.ร.บ. ปี 2560 

จํานวน 
(แห่ง) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1 ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ - - 

2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า พร้อมระบบกระจายนํ้า 11  83.7380 

3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า พร้อมระบบกระจายนํ้า สนับสนุนพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ ่ - - 

 รวม 11  83.7380 

 
 

2. โครงการที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560(โครงการที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดําเนินการ) 

 กรมทรัพยากรนํ้า ได้ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือไปดําเนินรายการที่เห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วน (ระบบกระจายนํ้า)จํานวน 154 
รายการ วงเงินงบประมาณรวม 618.1630 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 
 
 

 



ที ่ รายการ 

แผนงานระบบกระจายน้ํา ขอรบัจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณ ครั้งที่ 1 

อยู่ระหว่างขอรับจัดสรร
จากสํานักงบประมาณ 

จํานวน 
(แห่ง) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(แห่ง) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(แห่ง) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1 ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

132 372.325 60 127.6873 72 244.6377  

2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า พร้อม
ระบบกระจายนํ้า 

11 119.7460  - - 11 119.7460  

3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า พร้อม
ระบบกระจายนํ้า สนับสนุน
พ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ ่

11 125.2000 - - 11 125.2000 

 รวม 154 618.1630 60 127.6873 94 489.5837 

 แนวทางการดําเนินการของกรมทรัพยากรนํ้า ได้แก่ ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ดําเนินการก่อสร้าง
ระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความพร้อม จํานวน 60รายการ งบประมาณ 127.6873ล้าน
บาทโดยมีแผนการดําเนินงานดังน้ี 
 - กระบวนการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ :ม.ค. - มี.ค. 2560  
 - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง : มี.ค.– เม.ย. 2560   
 - เริ่มโครงการ :เม.ย. 2560   
 - โครงการแล้วเสร็จ : มิ.ย.– ก.ค.2560   

 
3. โครงการที่ใช้เงินเหลือจ่ายมาดําเนินการ 
 กรมทรัพยากรนํ้า ได้ใช้เงินเหลือจ่ายมาดําเนินโครงการระบบกระจายน้ํา จํานวน 99 รายการ 

วงเงินงบประมาณรวม 604.3426ล้านบาท ประกอบด้วย 
 

ที ่ รายการ 
เงินเหลือจ่าย 

จํานวน 
(แห่ง) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1 ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 67   134.7380  
2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า พร้อมระบบกระจายนํ้า 32   469.6046  
3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า พร้อมระบบกระจายนํ้า สนับสนุนพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ ่ - - 
 รวม 99   604.3426  

 
 
 
 
 
 
 



 แผนงาน/โครงการระบบกระจายน้ํา 
งบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินสํารองจ่าย  

เพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจาํเป็น 
 

ที่ รายการ 

แผนงานระบบกระจายน้ํา มีความพร้อม อยู่ระหว่างขอรับจัดสรร
จากสํานักงบประมาณ 

จํานวน 
(แห่ง) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(แห่ง) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(แห่ง) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า 
6 ตําบล อําเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุรี 

1 318.0317 1 318.0317 1 318.0317 

 รวม 1 318.0317 1 318.0317 1 318.0317 
 
 ความก้าวหน้า : คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) จากสํานักงบประมาณ 
 
 

 แผนงาน/โครงการระบบกระจายน้ํา ปีงบประมาณ 2561 
 

 กรมทรัพยากรนํ้า ได้เสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดงบ
ลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการโครงการด้านแหล่งนํ้าจํานวน 521 รายการ วงเงินงบประมาณรวม 
5,958.1044 ล้านบาทโดยเป็นแผนงาน/โครงการระบบกระจายน้ํา จํานวน 29รายการ งบประมาณ
621.3621 ล้านบาท(ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณงบลงทุนที่ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง) ผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์12,080 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์
40,705 ไร่ 
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