
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

รวม     292,234,000    249,196,500
1 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ําและ

บํารุงรักษาน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ
       15,800,000      14,100,000 คบ.น้ําอูน ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

2 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทาน
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ

       20,100,000      18,230,000 ชป.สกลนคร ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

3 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น ศนูย์ศึกษาการพัฒนา
ฯ ภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ

         2,000,000        2,000,000 ศูนย์ฯภูพานฯ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

4 ขุดลอกคลองดําเนินการโดยเรือขุด โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 
รายการ

         5,000,000        5,000,000 คบ.กุมภวาปี ขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง

5 ขุดลอกคลองดําเนินการโดยเรือขุด โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย 1 รายการ          5,000,000        5,000,000 ชป.หนองคาย ขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง

6 ขุดลอกคลองดําเนินการโดยเรือขุด โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ          6,650,000        6,650,000 คบ.น้ําอูน ขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง
7 ขุดลอกคลองดําเนินการโดยเรือขุด โครงการชลประทานสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ        15,000,000        3,350,000 ชป.สกลนคร ขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดําเนินการเอง
8 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการชลประทานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 

รายการ
         1,609,100        1,292,100 ชป.บึงกาฬ ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

 รายละเอียดรายการ/โครงการตามร่าง พรบ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ขาวคาดเขียว)
งบ Lumpsum

สํานักงานชลประทานที่ 5

ประเภทที่ รายการ

วงเงินที่เสนอขอ
ตั้ง 

(บาท) 
เฉพาะปี 2559

 วงเงินตามร่าง 
พรบ. ปี 2559

(บาท) 
หน่วยงาน
ดําเนินการ

หนา้ที ่1 จาก 5
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ประเภทที่ รายการ

วงเงินที่เสนอขอ
ตั้ง 

(บาท) 
เฉพาะปี 2559

 วงเงินตามร่าง 
พรบ. ปี 2559

(บาท) 
หน่วยงาน
ดําเนินการ

9 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการชลประทานหนองบัวลําภู จังหวัด
หนองบัวลําภู 1 รายการ

         1,197,200          950,200 ชป.
หนองบัวลําภู

ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

10 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน สํานักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ          2,204,000        1,704,000 สชป.5 ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

11 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง จังหวัด
อุดรธานี 1 รายการ่

         5,475,900        4,419,900 คบ.ห้วยหลวง ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

12 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาฝายกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

         4,076,200        3,223,200 คบ.กุมภวาปี ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

13 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการชลประทานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1
 รายการ

         2,103,000        1,866,000 ชป.อุดรธานี ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

14 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการชลประทานเลย จังหวัดเลย 1 รายการ          2,646,000        2,175,000 ชป.เลย ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

15 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยโมง จังหวัด
หนองคาย 1 รายการ

         1,724,400        1,191,400 คบ.ห้วยโมง ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

16 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 1 รายการ

         2,387,500        2,123,500 ชป.หนองคาย ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

17 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน จังหวัด
สกลนคร 1 รายการ

         7,411,200        6,129,200 คบ.น้ําอูน ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

หนา้ที ่2 จาก 5
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ประเภทที่ รายการ
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เฉพาะปี 2559

 วงเงินตามร่าง 
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18 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน โครงการชลประทานสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
1 รายการ่

         4,949,300        4,115,300 ชป.สกลนคร ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

19 บํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ภูพาน จังหวัดสกลนคร 
1 รายการ

         1,250,200        1,150,200 ศูนย์ฯภูพานฯ ค่าบํารุงรักษาและบริหารการส่งน้ําโครงการชลประทาน

20 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทาน
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ

         6,750,000        5,100,000 ชป.บึงกาฬ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

21 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 1 รายการ

         6,800,000        5,850,000 ชป.
หนองบัวลําภู

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

22 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น สํานักชลประทานที่ 5
 จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

         1,855,000        1,720,000 สชป.5 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

23 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

       17,500,000      15,800,000 คบ.ห้วยหลวง ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

24 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

       11,172,500        9,390,000 คบ.กุมภวาปี ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

25 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทาน
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

       11,500,000      10,000,000 ชป.อุดรธานี ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

26 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทาน
เลย จังหวัดเลย 1 รายการ

       26,594,500      24,548,500 ชป.เลย ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

หนา้ที ่3 จาก 5
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ประเภทที่ รายการ

วงเงินที่เสนอขอ
ตั้ง 

(บาท) 
เฉพาะปี 2559

 วงเงินตามร่าง 
พรบ. ปี 2559

(บาท) 
หน่วยงาน
ดําเนินการ

27 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย 1 รายการ

       11,340,000      10,220,000 คบ.ห้วยโมง ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

28 ซ่อมแซมระบบส่งน้ํา ระบบระบายน้ํา อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทาน
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ

       12,588,000      11,098,000 ชป.หนองคาย ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน

29 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา ดําเนินการเอง โครงการชลประทานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ          6,000,000        5,000,000 ชป.อุดรธานี ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา ดําเนินการเอง
30 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา ดําเนินการเอง โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ          6,000,000        5,000,000 ชป.หนองคาย ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา ดําเนินการเอง
31 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา ดําเนินการเอง โครงการชลประทานสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ        11,000,000        9,000,000 ชป.สกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา ดําเนินการเอง
32 บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ โครงการชลประทานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ            152,000          152,000  ชป.บึงกาฬ ค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่
33 บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ โครงการชลประทานหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 1 รายการ            360,000          360,000 ชป.

หนองบัวลําภู
ค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่

34 บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ สํานักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ            129,000          129,000  สชป.5 ค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่
35 บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ            740,000          740,000  คบ.ห้วยหลวง ค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่
36 บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ            640,000          640,000  ชป.อุดรธานี ค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่
37 บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเลย จังหวัดเลย 1 รายการ          1,109,000        1,109,000  ชป.เลย ค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่
38  บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ            740,000          740,000 ชป.หนองคาย ค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่
39 บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน จังหวัดสกลนคร            670,000          670,000  คบ.น้ําอูน ค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่
40 บํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ            760,000          760,000  ชป.สกลนคร ค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่
41 ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 

รายการ
         6,000,000        4,750,000 คบ.กุมภวาปี ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง
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ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ประเภทที่ รายการ

วงเงินที่เสนอขอ
ตั้ง 

(บาท) 
เฉพาะปี 2559

 วงเงินตามร่าง 
พรบ. ปี 2559

(บาท) 
หน่วยงาน
ดําเนินการ

42 ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการชลประทานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ          5,000,000        5,000,000 ชป.อุดรธานี ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง
43 ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ          1,500,000        1,500,000 คบ.น้ําอูน ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง

44 ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง โครงการชลประทานสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ          2,250,000        2,250,000 ชป.สกลนคร ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดําเนินการเอง
45 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา โครงการชลประทานหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 1 รายการ          5,000,000        5,000,000 ชป.

หนองบัวลําภู
ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา

46 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ          9,500,000        9,500,000 ชป.หนองคาย ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา
47 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ          3,500,000        3,500,000 ศูนย์ฯภูพานฯ ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา
48 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา โครงการชลประทานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ          5,000,000        4,000,000 ชป.อุดรธานี ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา
49 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา โครงการชลประทานเลย จังหวัดเลย 1 รายการ          8,000,000        6,000,000 ชป.เลย ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา
50 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา โครงการชลประทานหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ          2,000,000        2,000,000 ชป.หนองคาย ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา
51 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา โครงการชลประทานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ          3,500,000        3,000,000 ชป.บึงกาฬ ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จ้างเหมา
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