ประกาศกรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒<£๖๐ กำหนดให้หน่วยงาน
ชองรัฐจัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมทรัพยากรนั้า โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒<£๖๖ (ครั้งที่ ๑) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒<£๖<£

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนั้าภาค ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ็อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ®)
กรมทรัพยากรนํ้า โดยสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ (พ๖๕๐๗00๑๖๔©(£) ลงวันที่ \รเi กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
คาดว่าจะ
ลำดับ

รหัสแผนจัดซ็อ

ที่

จัดจัาง

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ประกาศ

โครงการ

จัดชื่อจัด

(บาท)

จ้าง
(เดือน/ปี)

๑

Pto๔๐๗๐๐๒๒๑๔๒

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนํ้าซับใหญ่ หมู่ที่ ๑๓

๘,๘๑๓,๐๐๐.๐๐

๐๘/๒๔๖๔

ตำบลพลับพลาไชย อำเภอลู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒

Pto๔๐๗0๐๒๒๑๔๙ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาจี บ้านห้วยสวนพลู หมู่ ๑๑,๔๓๐,๘๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

ที่ ๖ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
๓
r

Pto๔๐๗๐๐๒๒๑๔๗

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้าช้างป่า ในพื้นที่ „

๗,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

อุทยานแห่งชาติกยบุรี บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลหาด
ขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔ Pb๔๐๗๐๐๒๒๑๔๔ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาจี บ้านหินแด้น หมู่ที่
ร

๓

๑๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

๔ ?๖๔๐๗๐๐๒๒๑๔๔ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้า บ้านยางนํ้ากลัดใต้,

๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

1ปร่งวิเจียร หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลยางนํ้ากลัดใต้ อำเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

๖ Pto๔๐๗๐๐๒๒๑๔๑ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยขี้พร้าขม บ้านวังจันทร์ ๓,๔๘๙,๒๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

หมู่ที่ ๓^ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี

๗ Pto๔๐๗๐๐๒๒๑๓๘ อนุรักษ์พิ่นฟูแหล่งนํ้า สนับสบุนโครงการอนุรักษ์
/

๑,๐๘๔,๑๐๐.๐๐

๐๘/๒๔๖๔

๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐

๐๘/๒๔๖๔

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๘^ ?๖๔๐๗๐๐๒๒๑๓๖ อนุรักษ์พิ่นฟูแหล่งนํ้าสนับสบุนโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ตำบล

<■

เขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จ Pto๔๐๗๐๐๒๒๑๓๑ อนุรักษ์พิ่นฟูแหล่งนํ้าสนับสนนโครงการอนุรักษ์^
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งมะลัง

๔๘๔,๙๐๐.๐๐ ๐๘/๒๔๖๔

หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี^
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คาดว่าจะ
ลำดับ

รหัสแผนจัดซ็อ

ที่

จัดจัาง

ชี่อโครงการ

งบประมาณ

ประกาศ

โครงการ

จัดจี่[อจัด

(บาท)

จ้าง
(เดีอน/ปี)

๑๐ Pto๕0๗00๒๒๑๒๖ อนุรักษ์ต็นฟูลำห้วยกะพร้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๔ ตำบล

๕,๒๒๖,๖๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕
y

เขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ้ จังหวัดกาญจนบุรี

๑๑ Pfe๕๐๗๐๐๒๒๐๗๒ ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์^

๓๔,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕

บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๑๒ Pfe๕๐๗๐๐๒๒๑๒๒ อนุรักษ์ฟ้นฟูลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี^
4

๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕

สนับสบุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำ! หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี ^
๑ตา Pfe๕๐๗๐๐๒๒๑๒๐ อนุรักษ์ฟ้นฟูแหล่งนํ้าสนับสบุนโครงการสวนสมเด็จพระ

๕,๐๒๕,๕๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี^
๑(ริ^ Pto๕๐๗๐๐๒๒๑๑๑ ก่อสร้างระบบส่งนํ้าภายในตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่

๔๕,๕๔๖,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕

๑๔,๕,๑๓,๑ ตำบลพลับพลาไชย อำเภอลู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี^

๑๕ Pto๕๐๗๐๐๒๒๑๐๙ ก่อสร้างระบบส่งนํ้าจากแม่นํ้าท่าจีนบรรเทาภัยแล้งใน
/

๔๒,๘๔๘,๘๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕

พื้นที่ตำบลวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันตํ
จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๖ Pto๕๐๗๐๐๒๒๑๐๘ ก่อสร้างระบบกระจายนํ้า สนับสบุนโครงการอนุรักษ์

๖,๘๙๘,๓๐๐.๐๐ร' ๐๘/๒๕๖๕

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านลานคา

หมู่ที่ ๘ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๑๗ Pto๕๐๗๐๐๒๒๑๐๕ ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บนํ้า ๒๙,๖๕๐,๕๐๐.๐๐
✓

ยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สระเก็บนํ้าบ้าน

รวมไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดขาม อำเภอทุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๑๘ Pto๕๐๗๐๐๒๒๑๐๒ ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าบ้านไล่โว, ระยะที่
✓

๑ บ้านไล่โว,

๒๗,๑๖๙,๕๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕

ตำบลไล่โว่ อำเภอลังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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คาดว่าจะ
ลำดับ

รหัสแผนจัดซ้อ

ท

จัดจ้าง

ชี่อโครงการ

งบประมาผ

ประกาศ

โครงการ

จัดชึ[๋ อจัด

(บาท)

จ้าง
(เตือน/ปี)

๑๙ ?๖๕!๐๗๐๐๒๒๑๐๑ ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าบ้านสาละวะ

ระยะที่ ๑ บ้าน

✓'
สาละวะ ตำบลไล่โว1 อำเภอลัง,ขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๒๐ Pb๕!0๗๐๐๒๒๐๙๕! ก่อสร้างระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
✓

๒๖,๕๔๕,๗๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕

๔,๑๙๒,๙๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕

สนับสนนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ห้วยเขย่ง บ้านไร่บ้า (แห่งที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขย่ง
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๒๑ Pto๕๐๗๐๐๒๒๐๙๑ ก่อสร้างระบบกระจายนํ้า สนับสบุนโครงการอบุรักษ์
ร

๒๑,๖๕๓,๓๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๕

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ ตำบล
หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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