
แผนงานและโครงการจัดรปูที่ดินและจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม ปี 2562 เพ่ิมเติม ครั งที่ 1

เนื อที่ วงเงิน หน่วยงาน ระยะเวลา
(ไร)่ (บาท) รบัผิดชอบ การใช้จ่ายเงิน

1 งานปรบัปรงุจัดรปูทีด่นิ 1,480 17,857,000
1.1 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพลายชุมพล C.1-8 ท่าช้าง พรหมพริาม พษิณุโลก 450 8,000,000 สจจ.4 30-ก.ย.-62

งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอนู
คูส่งน ้าสาย 9L(L-1L-2L)
งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาหนองหวาย 
คลอง 2L-RMC ระยะที่ 2
งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝ่ังขวา
สาย 11 (1R-21L-1R)

2 งานซ่อมแซมจัดรปูทีด่นิ 970 6,620,000
งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการอา่งเกบ็น ้าห้วยบังพวน สาย 002,
026,021,021-1,006-1

2.2 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอนู ไฮหยอ่ง,แร่,
ช่างมิง่,ขมิ น

พงัโคน,พรรณา
นิคม,เมือง

สกลนคร 280 2,800,000 สจจ.11 30-ก.ย.-62

2.3 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการประตูระบายน ้าห้วยปลาหาง (ตอนล่าง) ม่วงไข่ พงัโคน สกลนคร 80 800,000 สจจ.11 30-ก.ย.-62
2.4 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตรคลอง 5L-1R หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อา่งทอง 160 520,000 สจจ.25 30-ก.ย.-62

ค้าหยาด,
ทางพระ

3 งานก่อสรา้งจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม 4,771 40,041,000
3.1 งานจัดระบบน ้าโครงการเขื่อนปะอาว PR3 กอ่เอ้ เขื่องใน อบุลราชธานี 1,216 10,000,000 สจจ.15 30-ก.ย.-62
3.2 งานจัดระบบน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 4 สาย P1-WJ วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 970 10,000,000 สจจ.19 30-ก.ย.-62
3.3 งานจัดระบบน ้าโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 2 หนองแซง หันคา ชัยนาท 800 4,350,000 สจจ.23 30-ก.ย.-62
3.4 งานจัดระบบน ้าโครงการอา่งเกบ็น ้าห้วยผากอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ ระยะที่ 2 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 70 691,000 สจจ.29 30-ก.ย.-62
3.5 งานจัดระบบน ้าโครงการฝายคลองไชยา (บ้านป่าเว) ป่าเว ไชยา สุราษฏร์ธานี 560 10,000,000 สจจ.32 30-ก.ย.-62
3.6 งานจัดระบบน ้าโครงการฝายคลองนางยอ่น (บ้านทุ่งชาลี) คุระ คุระบุรี พงังา 1,155 5,000,000 สจจ.32 30-ก.ย.-62
4 งานปรบัปรงุจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม 1,720 12,385,000

4.1 งานปรับปรุงจัดระบบน ้าโครงการอา่งเกบ็น ้าแม่มอก กลางดง ทุ่งเล่ียม สุโขทัย 500 5,000,000 สจจ.7 30-ก.ย.-62
4.2 งานปรับปรุงจัดระบบน ้าโครงการฝายท่ากระดาน (ฝ่ังขวา) ท่าขุนราม เมือง กา้แพงเพชร 120 2,385,000 สจจ.8 30-ก.ย.-62
4.3 งานปรับปรุงจัดระบบน ้าโครงการอา่งเกบ็น ้าห้วยหินชะแนน มหาชัย ปลาปาก นครพนม 1,100 5,000,000 สจจ.14 30-ก.ย.-62
5 งานรงัวัดวางแนวเพ่ือการก่อสรา้งจัดรปูทีด่นิ 2,750 577,500

งานรังวัดวางแนวกอ่นการกอ่สร้างจัดรูปที่ดิน
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบรมธาตุ 

6 งานส้ารวจปกัหลักเขตพื นทีโ่ครงการจัดรปูทีด่นิ 40 กม. 440,000
งานส้ารวจปักหลักเขตพื นที่โครงการจัดรูปที่ดิน
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบรมธาตุ 

7 โครงการพัฒนาและประยกุตใ์ช้ระบบเทคโนโลยเีพ่ือการออกแบบและบรหิารงานจัดรปูทีด่นิ 6,000,000 สจด. 30-ก.ย.-62

รวม 83,920,500

ที่ รายการงาน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด

50 500,000 สจจ.11 30-ก.ย.-62

1.3 ส้าราญ เมือง ขอนแกน่ 520 6,600,000

1.2 ไฮหยอ่ง พงัโคน สกลนคร

สจจ.12 30-ก.ย.-62

1.4 สระพงั เขายอ้ย เพชรบุรี 460 2,757,000 สจจ.29 30-ก.ย.-62

500,000 สจจ.25 30-ก.ย.-62

2.1 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย

2.5 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร โพธิ์ทอง อา่งทอง 1.365 กม.

450 2,000,000 สจจ.10 30-ก.ย.-62

5.1 ชัยนาท เมือง ชัยนาท 2,750

6.1 ชัยนาท เมือง ชัยนาท 40 กม. กรมที่ดิน 30-ก.ย.-62

577,500 กรมที่ดิน 30-ก.ย.-62

440,000


