
แผนงานและโครงการจัดรปูที่ดนิและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม ป ี2560 เพ่ิมเตมิ ครั งที่ 1
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรอืโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรปูที่ดนิ ครั งที่ 1/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560

ปริมาณงาน วงเงนิ ผู้ด้าเนินการ ระยะเวลา

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด (บาท) การใช้จ่าย
รวม 22,654,920

1 งานปรับปรุงท่อส่งน ้าเข้านา ในเขตจัดรูปทีด่ินโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาชัณสูตร

ค้าหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 1 แห่ง 200,000 ผจก.12 30ก.ย.60

2 ค่าออกแบบงานจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม 104,440 ไร่ 3,968,720 ผจก./สอส. 30ก.ย.60
2.1 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการฝายน ้ายวม (ระยะที ่2) บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 3,700 ไร่ 140,600 30ก.ย.60
2.2 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าโป่งจ้อ (ระยะที ่2) สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 3,500 ไร่ 133,000 30ก.ย.60
2.3 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการห้วยใหญ่ไพศาลี ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 4,500 ไร่ 171,000 30ก.ย.60
2.4 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการบ้านไผ่ร้อยกอ (2) ระยะ 2 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 3,000 ไร่ 114,000 30ก.ย.60
2.5 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการบ้านหนองปิง้ไก่ (ระยะที ่2) นาบ่อค้า เมือง ก้าแพงเพชร 2,200 ไร่ 83,600 30ก.ย.60
2.6 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการท่อทองแดง (บ้านตลุกงาม) เทพนคร เมือง ก้าแพงเพชร 2,400 ไร่ 91,200 30ก.ย.60
2.7 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการท่าไม้แดง (คลองคะยางน ้า) เขาแก้วศรี

สมบูรณ์
ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 2,900 ไร่ 110,200 30ก.ย.60

2.8 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า P6A
 (โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาฝายกุมภวาป)ี

อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 2,200 ไร่ 83,600 30ก.ย.60

2.9 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยเซือม ไคสี เมือง บึงกาฬ 2,040 ไร่ 77,520 30ก.ย.60
2.10 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยโท-ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3,300 ไร่ 125,400 30ก.ย.60
2.11 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาหนองหวาย คลอง 

5R-LMC
บ้านขาม น ้าพอง ขอนแก่น 3,000 ไร่ 114,000 30ก.ย.60

2.12 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาหนองหวาย คลอง 
4R-LMC

บัวใหญ่ น ้าพอง ขอนแก่น 2,300 ไร่ 87,400 30ก.ย.60

2.13 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 4,000 ไร่ 152,000 30ก.ย.60
2.14 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 3,000 ไร่ 114,000 30ก.ย.60
2.15 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง ระยะ 1 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 1,300 ไร่ 49,400 30ก.ย.60

ที่
โครงการ/รายการงาน

พื นทีด่้าเนินการ



แผนงานและโครงการจัดรปูที่ดนิและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม ป ี2560 เพ่ิมเตมิ ครั งที่ 1
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรอืโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรปูที่ดนิ ครั งที่ 1/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560

ปริมาณงาน วงเงนิ ผู้ด้าเนินการ ระยะเวลา

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด (บาท) การใช้จ่าย

ที่
โครงการ/รายการงาน

พื นทีด่้าเนินการ

2.16 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยตามาย ภูเงิน กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 2,000 ไร่ 76,000 30ก.ย.60
2.17 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยต๊ิกชู ต๊ิกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 3,500 ไร่ 133,000 30ก.ย.60
2.18 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยโสมง แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 3,000 ไร่ 114,000 30ก.ย.60
2.19 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการฝายฝ่ังซ้ายแม่น ้าป่าสัก ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2,200 ไร่ 83,600 30ก.ย.60
2.20 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยเล็ง โคกปรง วเิชียรบุรี เพชรบูรณ์ 3,000 ไร่ 114,000 30ก.ย.60
2.21 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครปฐม บ้านยาง เมือง นครปฐม 2,000 ไร่ 76,000 30ก.ย.60
2.22 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 2,000 ไร่ 76,000 30ก.ย.60
2.23 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการทุง่วดัสิงห์ หนองน้อย,

หนองแซง
วดัสิงห์ ชัยนาท 7,500

ไร่
285,000 30ก.ย.60

2.24 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 2,500 ไร่ 95,000 30ก.ย.60
2.25 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสองพีน่้อง จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 2,000 ไร่ 76,000 30ก.ย.60
2.26 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5,500 ไร่ 209,000 30ก.ย.60
2.27 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยผาก อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ
กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 2,000 ไร่ 76,000 30ก.ย.60

2.28 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการท้านบดินห้วยตะพาบน ้า อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1,000 ไร่ 38,000 30ก.ย.60

2.29 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าใส วงัอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 6,000 ไร่ 228,000 30ก.ย.60
2.30 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธ ์

(ระยะ5)

 บ้านใหม่  ระโนด  สงขลา 3,300 ไร่ 125,400 30ก.ย.60

2.31 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการนาท่อม (ต้านาน) ระยะ 1  ต้านาน  เมือง  พัทลุง 1,800 ไร่ 68,400 30ก.ย.60
2.32 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการปลักปลิง (ระยะ 1) ฉาง นาทวี สงขลา 2,000 ไร่ 76,000 30ก.ย.60
2.33 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ (ส่วนที ่1)
ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 3,000 ไร่ 114,000 30ก.ย.60

2.34 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 3,400 ไร่ 129,200 30ก.ย.60



แผนงานและโครงการจัดรปูที่ดนิและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม ป ี2560 เพ่ิมเตมิ ครั งที่ 1
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรอืโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรปูที่ดนิ ครั งที่ 1/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560

ปริมาณงาน วงเงนิ ผู้ด้าเนินการ ระยะเวลา

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด (บาท) การใช้จ่าย

ที่
โครงการ/รายการงาน

พื นทีด่้าเนินการ

2.35 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 1,500 ไร่ 57,000 30ก.ย.60
2.36 งานออกแบบจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 1,900 ไร่ 72,200 30ก.ย.60

3 ค่าส้ารวจภูมิประเทศงานจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมและงานปรับปรุงจัด
รูปทีด่ิน

133,230 ไร่ 14,786,200 สจด./สสธ. 30ก.ย.60

3.1 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าฝายมหาโชค ป่าสัก เมือง ล้าพูน 3,000 ไร่ 328,900 30ก.ย.60
3.2 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยแม่ฮ่องสอน ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 2,000 ไร่ 271,700 30ก.ย.60
3.3 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าแม่ลาด น ้าแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 2,300 ไร่ 269,700 30ก.ย.60
3.4 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการท่ามะเฟือง หมู่ที ่2 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 3,000 ไร่ 297,900 30ก.ย.60
3.5 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยใหญ่ (ไพศาลี) 

ระยะที ่3
ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 3,000 ไร่ 293,000 30ก.ย.60

3.6 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการบ้านไผ่ร้อยกอ (2) ระยะ 2 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 3,000 ไร่ 320,700 30ก.ย.60
3.7 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการเขื่อนทดน ้าโกกโก่ แม่กาษา แม่สอด ตาก 7,800 ไร่ 749,900 30ก.ย.60
3.8 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าแม่ถาง บ้านเวยีง ร้องกวาง แพร่ 5,600 ไร่ 598,200 30ก.ย.60
3.9 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า P7

 (โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาฝายกุมภวาป)ี
อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 4,600 ไร่ 479,000 30ก.ย.60

3.10 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโนน
สวรรค์

หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ 2,000 ไร่ 239,700 30ก.ย.60

3.11 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่ม
มะนาว

หนองคัน ภูหลวง เลย 3,450 ไร่ 490,500 30ก.ย.60

3.12 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า P5
 (โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาฝายกุมภวาป)ี

แชแล  กุมภวาปี อุดรธานี 4,700 ไร่ 487,100 30ก.ย.60

3.13 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าศรี
ชมชื่น

หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ 2,080 ไร่ 352,600 30ก.ย.60



แผนงานและโครงการจัดรปูที่ดนิและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม ป ี2560 เพ่ิมเตมิ ครั งที่ 1
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรอืโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรปูที่ดนิ ครั งที่ 1/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560

ปริมาณงาน วงเงนิ ผู้ด้าเนินการ ระยะเวลา

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด (บาท) การใช้จ่าย

ที่
โครงการ/รายการงาน

พื นทีด่้าเนินการ

3.14 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาหนองหวาย 
คลอง 6R-LMC,1R-6R-LMC

บ้านขาม น ้าพอง ขอนแก่น 3,800 ไร่ 492,000 30ก.ย.60

3.15 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการน ้าเชิญ คลองRMC ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 3,500 ไร่ 407,600 30ก.ย.60
3.16 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการเขื่อนอ้านาจเจริญ PR3 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 3,000 ไร่ 312,300 30ก.ย.60
3.17 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 3,000 ไร่ 343,700 30ก.ย.60
3.18 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 3,000 ไร่ 294,300 30ก.ย.60
3.19 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการเขื่อนยโสธร P5 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 3,000 ไร่ 293,000 30ก.ย.60
3.20 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยตามาย ภูเงิน กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 4,000 ไร่ 432,800 30ก.ย.60
3.21 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาทุง่สัมฤทธิ์ ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 1,000 ไร่ 123,800 30ก.ย.60
3.22 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาทุง่สัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 1,000 ไร่ 134,600 30ก.ย.60
3.23 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าคลองหลวง หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี 3,000 ไร่ 343,300 30ก.ย.60
3.24 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยโสมง แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 1,500 ไร่ 161,800 30ก.ย.60
3.25 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยเล็ง โคกปรง วเิชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6,000 ไร่ 584,200 30ก.ย.60
3.26 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าคลองล้ากง วงัท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 4,000 ไร่ 393,300 30ก.ย.60
3.27 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก 6,000 ไร่ 667,700 30ก.ย.60
3.28 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา พระยา

บรรลือ
สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 3,000 ไร่ 297,900 30ก.ย.60

3.29 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาทับเสลา เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 4,500 ไร่ 454,300 30ก.ย.60
3.30 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน ห้วยหมอนทอง ก้าแพงแสน นครปฐม 8,000 ไร่ 743,900 30ก.ย.60
3.31 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้ายางชุม อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ
หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 2,000 ไร่ 241,000 30ก.ย.60

3.32 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยผาก อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 2,000 ไร่ 216,900 30ก.ย.60



แผนงานและโครงการจัดรปูที่ดนิและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม ป ี2560 เพ่ิมเตมิ ครั งที่ 1
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรอืโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรปูที่ดนิ ครั งที่ 1/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560

ปริมาณงาน วงเงนิ ผู้ด้าเนินการ ระยะเวลา

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด (บาท) การใช้จ่าย

ที่
โครงการ/รายการงาน

พื นทีด่้าเนินการ

3.33 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าใส วงัอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 4,500 ไร่ 494,600 30ก.ย.60
3.34 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ระโนด-กระแสสินธ ์(พื นทีบ่้านโคกคราม)
บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 4,400 ไร่ 432,600 30ก.ย.60

3.35 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี ปะโด มายอ ปัตตานี 3,000 ไร่ 309,900 30ก.ย.60
3.36 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี ปะโด มายอ ปัตตานี 3,500 ไร่ 350,100 30ก.ย.60
3.37 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี ปะโด มายอ ปัตตานี 1,000 ไร่ 121,700 30ก.ย.60
3.38 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการปลักปลิง (ระยะ 1) ฉาง นาทวี สงขลา 2,000 ไร่ 240,000 30ก.ย.60
3.39 งานส้ารวจภูมิประเทศจัดระบบน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าคลองหัวช้าง อัน

เนื่องมาจากพระราชด้าริ (ส่วนที ่1)
ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 3,000

ไร่
360,000 30ก.ย.60

3.40 งานส้ารวจภูมิประเทศปรับปรุงงานจัดรูปทีดิ่นโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
โคกกระเทียม

ดอนโพธิ์ เมือง ลพบุรี 4,000 ไร่ 360,000 30ก.ย.60

4 โครงการการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์และบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนส้าหรับ
กองทุนจัดรูปทีด่ิน

1 โครงการ 3,700,000 30ก.ย.60


