
โครงการ สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ขอมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) 

ที่ตั้งจุดกอสราง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค

พิกัด

1. กอสรางฝายทดน้ํา จํานวน 2 แหง       

2. กอสรางคลองสงน้ําจํานวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พรอมอาคารประกอบ 

3. กอสรางคลองระบายน้ําและคลองผันน้ํา  จํานวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. สาย ความยาวรวม 6.374 กม.

 - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร   - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝงซาย) 48,800 ไร   

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน

         งบปกติ ป 2557 - 2558          จางเหมาทั้งโครงการ

 - ดําเนินการเอง          จางเหมาบางสวน

         เหลื่อมป  - เบิกจาย          งานดําเนินการเอง

 - โอนลด ตามใบจัดสรร ระยะเวลากอสราง

         ฟนฟู  - คงเหลือ วงเงินทั้งโครงการ

ป 2559

 - ดําเนินการเอง

 - เบิกจาย

 - โอนลด ตามใบจัดสรร

 - คงเหลือ

ป 2560

 - ดําเนินการเอง

เงินกันเหลือมป เบิกจาย % เบิกจาย

รวม(บาท) 656,101.61         0.00 0.00

อนุมัติเงินงวด

ลงนามในสัญญา

ผูรับจาง

เริ่มอายุสัญญา

ครบอายุสัญญา

อายุสัญญา

สัญญาเลขที่

วงเงินตามสัญญา

แกไขสัญญา ครั้งที…่.

สั่งหยุดงาน ครั้งที…่.

 - เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 45.10        0.52           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 45.13        0.75           แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจาย  - จางเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 13,804,587.09    8,698,941.46         

   (สะสม) รวม(บาท) 13,804,587.09    8,698,941.46         

คิดเปน(%) 14.53               9.16                    

สภาพปญหาและ

สาเหตุความ

แผนการ

แกไขปญหา

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2560

27 ธันวาคม 2559

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่

ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั้งโครงการ =  522,000,000  บาท

 - ฝายทดน้ําบานตลิ่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม.   ป 2557  =   70,000,000     บาท

 - ฝายทดน้ําบานเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม.   ป 2558  =   70,000,000     บาท

  ป 2559  =   95,000,000     บาท

 - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม  76,000 ไร

  ป 2560  =   80,000,000     บาท

  ป 2561  =   150,000,000    บาท 

  ป 2562  =   57,000,000      บาท 

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3

140,000,000.00        140,000,000.00        

140,000,000.00          

95,000,000              95,000,000              

-                         139,699,863.20          

-                         299,600.00              ป 2557 - ป 2562

-                         536.80                    522,000,000  บาท

-                         87,596,898.39           

95,000,000              95,000,000              

 เปนเงิน 56,646,657.54 บาท (คิดเปน 40.46%)

 - ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร (700 แปลง)

-                         6,747,000                 - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร (1,800 แปลง)

80,000,000              

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 ผลดําเนินการจายคาที่ดินป 2556 - 2558
ความกาวหนา

ดานที่ดิน

 แผนการจัดหาที่ดินรวม 6,000 ไร (2,500 แปลง)

  /งปม. 140 ลานบาท

 แผนการจายคาทดแทนทรัพยสินป 2559

-                         656,101.61              

 - เนื้อที่ 1,200 ไร เปนเงิน 32,400,000 บาท

  = 2,148 ไร 6 ตารางวา (902 แปลง)

315,000,000.00        315,000,000.00        

80,000,000              80,000,000              

80,000,000              

ความกาวหนา

ในการจัดหา(ใบ

เบิกซื้อหรือจาง)

วันที่ประกาศเขตกอสราง ป 2550 8 ต.ค. 58

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม 9 ม.ค. 51 4 พ.ย. 59

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม 31 พ.ค. 56 หจก. สิทธิรุงโรจน (1997)

ประกาศ TOR 10 ต.ค. 59 สกก.3/ซ.11/2560

สงประมาณการ 11 ก.ค. 59  3 ธ.ค.59

อนุมัติประมาณการ 5 ก.ย. 59   30 มิ.ย.60

สงผลจัดจาง  -

แผนงานปปจจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ผลงานปปจจุบัน

การเบิกจายสะสม

ประกาศเชิญชวน 17 ต.ค. 59 8,990,283.20

อนุมัติรับราคา  -

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง 4 ต.ค. 59 210 วัน

งานขุดเปดหนาดินคลองสงนํ้าสาย 1L-RMC งานขุดเปดหนาดินคลองสงนํ้าสาย 1L-RMCงานขุดเปดหนาดินคลองสงนํ้าสาย 1L-RMC

ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61

45.13 45.10



โครงการ สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ขอมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. คากอสรางสวนประกอบอื่น โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญ (ไพศาล)ี

ที่ตั้งจุดกอสราง อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค

พิกัด

1. กอสรางสะพานรถยนต จํานวน 2 แหง

2. กอสรางทอลอดคลองชนิดทอเหลี่ยม จํานวน 9 แหง

3. กอสรางทอลอดคลองชนิดทอกลม จํานวน 29 แหง

4. กอสรางอาคารสะพานน้ํา จํานวน 8 แหง

5. กอสรางทอลอดถนนชนิดทอเหลี่ยม จํานวน 11 แหง

6. กอสรางทางระบายน้ําฉุกเฉิน จํานวน 11 แหง 

7. งานราดยางถนนคันคลองสงน้ํา ความยาว 424 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน

         งบปกติ ป 2560          จางเหมาทั้งโครงการ

 - ดําเนินการเอง          จางเหมาบางสวน

         เหลื่อมป          งานดําเนินการเอง

ระยะเวลากอสราง

         ฟนฟู วงเงินทั้งโครงการ

พ.ท.ปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่   52  ไร   2  งาน

เงินกันเหลือมป เบิกจาย % เบิกจาย

รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด

ลงนามในสัญญา

ผูรับจาง

เริ่มอายุสัญญา

ครบอายุสัญญา

อายุสัญญา

สัญญาเลขที่

วงเงินตามสัญญา

แกไขสัญญา ครั้งที…่.

สั่งหยุดงาน ครั้งที…่.

 - เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 7.51          7.51           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 8.14          8.14           แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจาย  - จางเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 8,603,504.50      10,954,810.21        

   (สะสม) รวม(บาท) 8,603,504.50      10,954,810.21        

คิดเปน(%) 21.51               27.39                  

สภาพปญหาและ

สาเหตุความ

แผนการ

แกไขปญหา

สงผลจัดจาง

แผนงานปปจจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ผลงานปปจจุบัน

การเบิกจายสะสม

ประกาศเชิญชวน 11 ต.ค. 59 4,046,384.00

อนุมัติรับราคา

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง 4 ต.ค. 59 120

40,000,000.00          40,000,000.00          

ความกาวหนา

ในการจัดหา(ใบ

เบิกซื้อหรือจาง)

วันที่ประกาศเขตกอสราง  18 ต.ค. 59

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม  4 พ.ย. 59

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม บ.เพชรวดีกอสราง จํากัด

ประกาศ TOR - สกก.3/ซ.05/2560

สงประมาณการ 10 ส.ค. 59   5 พ.ย.59

อนุมัติประมาณการ 5 ก.ย. 59   4 มี.ค.60

 12 ม.ค. 54

 แผนการจัดหาที่ดินรวม      495 ไร (383 แปลง)

 - ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์       380 ไร (279 แปลง)

ป 2560

522,000,000  บาท

 18 พ.ย. 51

 2 มี.ค. 48

ผลดําเนินการจายคาที่ดินป 2557-2558= 326 ไร

(236 แปลง)

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 - เปนเงิน    10,622,203.50 บาท   
ความกาวหนา

ดานที่ดิน

พ.ท.เวนคืน     105 แปลง  เนื้อที่  115 ไร  1 งาน   

(คิดเปน 87 %)

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3

40,000,000.00          40,000,000.00          

40,000,000               40,000,000.00           

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2560

27 ธันวาคม 2559

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่

ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั้งโครงการ =  40,000,000  บาท

  ป 2560  =   40,000,000     บาท

47 PPT 692700 N  1712600 E  ระวาง 5139-I

อาคารทางระบายฉุกเฉินพรอมทอลอดถนน กม.0+200 (1R-RMC) ทอลอดถนนชนิดทอเหล่ียม กม.4+625 (RMC)ทางระบายน้ําฉกุเฉนิพรอมทอลอดถนน กม.1+165 (1R-RMC)

ป 60

8.14

7.51



โครงการ สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ขอมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแมสลิด

ที่ตั้งจุดกอสราง อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก

พิกัด

1. กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พรอมอาคารประกอบ

2. กอสราง ทรบ.ปากคลองฝงซาย และฝงขวา พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน

         งบปกติ ป 2560          จางเหมาทั้งโครงการ

 - ดําเนินการเอง          จางเหมาบางสวน

         เหลื่อมป          งานดําเนินการเอง

ระยะเวลากอสราง

         ฟนฟู วงเงินทั้งโครงการ

พ.ท.ปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่   70  ไร 

เงินกันเหลือมป เบิกจาย % เบิกจาย

รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด

ลงนามในสัญญา

ผูรับจาง

เริ่มอายุสัญญา

ครบอายุสัญญา

อายุสัญญา

สัญญาเลขที่

วงเงินตามสัญญา

แกไขสัญญา ครั้งที…่.

สั่งหยุดงาน ครั้งที…่.

 - เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 1.64          3.50           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 2.35          5.00           แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจาย  - จางเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 9,853,483.71      5,495,502.16         

   (สะสม) รวม(บาท) 9,853,483.71      5,495,502.16         

คิดเปน(%) 12.32               6.87                    

สภาพปญหาและ

สาเหตุความ

แผนการ

แกไขปญหา

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2560

27 ธันวาคม 2559

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่

ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั้งโครงการ =  170,000,000  บาท

  ป 2560  =   80,000,000     บาท

  ป 2561  =   90,000,000     บาท

47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระวาง 4843 III

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3

80,000,000.00          80,000,000.00          

80,000,000               80,000,000.00           

ป 2560 - 2561

170,000,000  บาท

ความกาวหนา

ดานที่ดิน

ความกาวหนา

ในการจัดหา(ใบ

เบิกซื้อหรือจาง)

วันที่ประกาศเขตกอสราง

ประกาศ TOR  10 ต.ค. 59

 17 ต.ค. 59

 17 มิ.ย. 58

 19 ส.ค. 58

-ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม

80,000,000.00          80,000,000.00          

 18 ต.ค. 59

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม   22 พ.ย.59

บริษัท สิริวิบูลย จํากัด

สงประมาณการ 30 ส.ค. 59   23 พ.ย.59

อนุมัติประมาณการ 5 ก.ย. 59   21 ม.ค.60

สงผลจัดจาง

แผนงานปปจจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ผลงานปปจจุบัน

การเบิกจายสะสม

ประกาศเชิญชวน 11,227,448.00

อนุมัติรับราคา

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง 4 ต.ค. 59 60 วัน

สกก.3/ซ.09/2560

งานถางปา กอสรางบานพักคนงานชั่วคราวปรับปรุงทางลําเลียง

ป 602.35

1.64

ป 61



โครงการ สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ขอมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ (ฝงซาย) 

ที่ตั้งจุดกอสราง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค

พิกัด 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06

1. กอสรางคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย และสายซอย จํานวน 21 สาย

4. กอสรางอาคารในคลองระบายน้ํา จํานวน 109 แหง   ป 2561  =   180,000,000     บาท

5. งานกอสรางสวนประกอบอื่น   ป 2562  =   180,000,000     บาท

 - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร   - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝงซาย) 48,800 ไร     ป 2563  =   120,000,000     บาท

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน

         งบปกติ ป 2560          จางเหมาทั้งโครงการ

 - จางเหมา          จางเหมาบางสวน

         เหลื่อมป  - ดําเนินการเอง(คาควบคุมงาน)          งานดําเนินการเอง

ระยะเวลากอสราง

         ฟนฟู วงเงินทั้งโครงการ

เงินกันเหลือมป เบิกจาย % เบิกจาย

รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด

ลงนามในสัญญา

ผูรับจาง

เริ่มอายุสัญญา

ครบอายุสัญญา

อายุสัญญา

สัญญาเลขที่

วงเงินตามสัญญา

แกไขสัญญา ครั้งที…่.

สั่งหยุดงาน ครั้งที…่.

 - เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 47.03        13.11          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) -           -             แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจาย  - จางเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - คาควบคุมงาน -                   -                       

   (สะสม) รวม(บาท) -                   -                       

คิดเปน(%) -                  -                     

สภาพปญหาและ

สาเหตุความ

แผนการ

แกไขปญหา

สงผลจัดจาง

แผนงานปปจจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ผลงานปปจจุบัน

การเบิกจายสะสม

ประกาศเชิญชวน  1 พ.ย.59

อนุมัติรับราคา

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง  7 ก.ย.59

123,600,000.00        123,600,000.00        

ความกาวหนา

ในการจัดหา(ใบ

เบิกซื้อหรือจาง)

วันที่ประกาศเขตกอสราง ป 2550 18 ต.ค. 59

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม 9 ม.ค. 51

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม 31 พ.ค. 56

ประกาศ TOR  19 ต.ค.59

สงประมาณการ

อนุมัติประมาณการ

 เปนเงิน 56,646,657.54 บาท (คิดเปน 40.46%)

 - ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร (700 แปลง)

 - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร (1,800 แปลง)

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 ผลดําเนินการจายคาที่ดินป 2556 - 2558
ความกาวหนา

ดานที่ดิน

 แผนการจัดหาที่ดินรวม 6,000 ไร (2,500 แปลง)

  /งปม. 140 ลานบาท

 แผนการจายคาทดแทนทรัพยสินป 2559

 - เนื้อที่ 1,200 ไร เปนเงิน 32,400,000 บาท

  = 2,148 ไร 6 ตารางวา (902 แปลง)

3,600,000.00             

ป 2560 - ป 2563

603,255,250.74  บาท (ราคากลาง)

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2560

27 ธันวาคม 2559

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่

ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเลม พรบ.)

2. กอสรางคลองระบายน้ํา จํานวน 14 สาย  600,000,000      บาท

3. กอสรางอาคารในคลองสงน้ํา จํานวน 617 แหง   ป 2560  =   120,000,000     บาท

 - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม  76,000 ไร

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3

123,600,000.00        123,600,000.00        

120,000,000              120,000,000.00          

3,600,000.00            

ดานเหนือนํ้าอาคารทดนํ้าฝายบานตล่ิงสูง จุดเริ่มตนคลองสงนํ้าสาย LMCจุดเริ่มตนคลองสงนํ่าสาย LMC

ป 60 ป 61 ป 62 ป 63



โครงการ ขอมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

ลักษณะโครงการ

1. คลองสงน้ําสาย RMC ความยาว 10.30 กม.                

2. คลองสงน้ําสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม.

3. คลองสงน้ําสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม.  

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป 2558 - 2559          จางเหมาทั้งโครงการ

 - จางเหมา          จางเหมาบางสวน
         เหลือมป  - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)          งานดําเนินการเอง

เบิกจาย ระยเวลากอสราง
         ฟนฟู  - จางเหมา วงเงินทั้งโครงการ

 - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน) ความกาวหนาดาน
คงเหลือ
 - จางเหมา
 - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)

ป 2560
 - จางเหมา พ.ท.ปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่   52  ไร   2  งาน

 - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน) พ.ท.เวนคืน     105 แปลง  เนือที  115 ไร  1 งาน  59 ตร.ว.

*คืนเงินคาควบคุมงาน จํานวน 3,165,863 บาท

เงินกันขยาย เบิกจาย % เบิกจาย
รวม(บาท) 379,931.75        73,563.00                  19.36                            

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แกไขสัญญา ครั้งที…่.
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่.

 - เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 78.93         12.58
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทังโครงการ) 83.84         41.55 แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจาย  - จางเหมา 13,841,781.58            15,626,636.88             
 - กราฟผลงาน  - คาควบคุมงาน -                           -                           

   (สะสม) รวม(บาท) 13,841,781.58            15,626,636.88             
คิดเปน(%) 24.23 27.36

สภาพปญหาและ

สาเหตุความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

-                          156,875,638.00         

ความกาวหนาใน

การจัดหา(ใบ

เบิกซื้อหรือจาง)

-                          -                          

-                          2,947,768.25             

-                          379,931.75               

57,124,362.00           

อนุมัติประมาณการ  - 

 18 พ.ย. 51

3 ต.ค. 57

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ประเภทตางๆ (สปก.)

900 วัน

หจก.จิรังกรณกอสราง

 25 ส.ค. 60

 5 ม.ีค. 58

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 ม.ีค. 58

 -สงผลจัดจาง  -
อนุมัติรับราคา  18 ก.พ. 58 สัญญาแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58

แผนงานป 2559 ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ผลงานป 2559

การเบิกจายสะสม

208,243,382.13 บาท
ประกาศ TOR 25 ก.ย. 57
ประกาศเชิญชวน

57,124,362               57,124,362.00           

217,327,700            

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง 30 ก.ย. 57

วันที่ประกาศเขตกอสราง  2 ม.ีค. 48

สงประมาณการ  20 ม.ค. 57
 12 ม.ค. 54

217,327,700.00        

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ (สปก.)

-                          
-                          

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2560
27 ธันวาคม 2559

อําเภอไพศาลี   จังหวัดนครสวรรค

4. คลองสงน้ําสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม.    พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเลม พรบ.) =  214,000,000  บาท กอสรางคลองสงน้ํา 4 สาย ความยาวรวม  31.35 กม.  พรอมอาคารประกอบ 
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ป 2558  =  65,353,155     บาท

ป 2559  =  91,522,483     บาท

ป 2560  =  57,124,362     บาท

-                          

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3   กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญ (ไพศาลี) 

156,875,638.00         

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3

160,203,338             160,203,338.00         
-                          

3,327,700.00             
159,823,406.25         

3,092,300.00             

379,931.75               

 10 ม.ีค. 58

 26 ก.พ. 58

ผลดําเนินการจายคาที่ดินป 2557-2558= 326 ไร (236 แปลง)

 - เปนเงิน    10,622,203.50 บาท   (คิดเปน 87 %)

ป 2558 - ป 2560
214,000,000 บาท

 - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์                   115 ไร (104 แปลง)

 แผนการจัดหาที่ดินรวม               495 ไร (383 แปลง)

 - ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์                380 ไร (279 แปลง)

งานรางนํ้าดานทายอาคารควบคุมการระบายคลองสงนํ้าสาย RMC คลองสงนํ้าสาย RMC กม. 2+300 – กม. 2+500

ป 58 ป 59 ป 60

78.93
83.84



โครงการ ขอมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

ลักษณะโครงการ

2. งานสะพานรถยนต กวาง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร

3. กอสรางถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป 2559          จางเหมาทั้งโครงการ

 - จางเหมา          จางเหมาบางสวน
         เหลื่อมป  - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)          งานดําเนินการเอง

เบิกจาย ระยเวลากอสราง
         ฟนฟู  - จางเหมา วงเงินทั้งโครงการ

 - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน) ความกาวหนา
คงเหลือ ดานที่ดิน
 - จางเหมา
 - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)

ป 2560
 - จางเหมา
 - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)

*คืนเงินคาควบคุมงาน จํานวน 175,445 บาท

เงินกันขยาย เบิกจาย % เบิกจาย
รวม(บาท) 68,289,000.00        -  -

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แกไขสัญญา ครั้งที…่.
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่.

 - เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 4.78 22.51
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 0.00 0.00 แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจาย  - จางเหมา -                           -                           
 - กราฟผลงาน  - คาควบคุมงาน -                           94,400.00                  

   (สะสม) รวม(บาท) -                           94,400.00                  
คิดเปน(%) 0.00 0.18

สภาพปญหาและ

สาเหตุความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

-                          
-                          

- งานปกหลักเขตชลประทานดําเนินการ

ป 2559 - ป 2561
231,400,000

จํานวน 16 แปลง

- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 33 ไร

1,989,000                 

ในวันที่ 9 กันยายน 2558 

- ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 3 งาน

- ฝายจัดหาที่ดิน 3 ไดรวบรวมคําขอแบงแปลงที่ดินของราษฎร

175,445.00               

51,175,900.00           

51,113,455               51,113,455.00           

-                          
-                          

-                          1,989,000.00             

66,300,000               

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3

68,289,000               68,289,000               
66,300,000               

1,989,000                 

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2559

27 ธันวาคม 2559

อําเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเลม พรบ.) =  248,000,000  บาท1. ประตูระบายน้ํา 5 ชอง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยกอสรางในชองลัด (CutOff)
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ป 2559  =  66,300,000    บาท

ป 2560  =  49,180,900     บาท

ป 2561 =  132,513,100    บาท

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3   กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบานวังจิก

กจ.35/2559 (สพด.) 

 -สงผลจัดจาง  -
อนุมัติรับราคา 28 ก.ย. 58  -

แผนงานป 2559 ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ผลงานป 2559

การเบิกจายสะสม

231,400,000
ประกาศ TOR  1 ธ.ค. 58
ประกาศเชิญชวน

900 วัน

บ.สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน)

 3 พ.ค.62

30 ก.ย. 59

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 15 พ.ย.59

 18 ต.ค. 59

ความกาวหนาใน

การจัดหา(ใบ

เบิกซื้อหรือจาง)

อนุมัติประมาณการ  19 ส.ค. 58

 -

119,402,455            

 11 ธ.ค. 58

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ประเภทตางๆ (สปก.)

119,402,455            

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง  3 ก.ย. 58

วันที่ประกาศเขตกอสราง  9 ก.ย. 58

สงประมาณการ  -
 -ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ (สปก.)

49,180,900.00           
1,932,555.00             

-                          

-                          49,186,900.00           

-                          -                          

สภาพแมนํ้ายมบริเวณจดุกอสราง ใน Cut Offบริเวณจดุกอสราง ใน Cut Off

ป 59 ป 60 ป 61



โครงการ ขอมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ําไหล

ที่ตั้งจุดกอสราง และอาคารประกอบ
พิกัด

ลักษณะโครงการ

4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จํานวน 1 แหง 

5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จํานวน 1 แหง 

6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานทอสงน้ําขามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 φ 0.80 ม. จํานวน 1 แหง

7. ทอลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 -    3.00x3.00 ม.

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป 2558          จางเหมาทั้งโครงการ

 - ดําเนินการเอง          จางเหมาบางสวน
         เหลื่อมป  - โอนลด ตามใบจัดสรร          งานดําเนินการเอง

 - เบิกจาย ระยะเวลากอสราง
         ฟนฟู  - คงเหลือ วงเงินทั้งโครงการ

ป 2559 ความกาวหนา
         งบเงินกู  - ดําเนินการเอง ดานที่ดิน

เงินกันเหลือมป เบิกจาย % เบิกจาย
รวม(บาท) -                     -                           -                           

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่

วงเงินตามสัญญา

แกไขสัญญา ครั้งที่….
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….

 - เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 80.77         29.35
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 80.77         29.35 แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจาย  - จางเหมา

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 2,710,949.20              7,326,937.45              

   (สะสม) รวม(บาท) 2,710,949.20              7,326,937.45              

คิดเปน(%) 6.60 17.83

สภาพปญหาและ

สาเหตุความลาชา

แผนการแกไขปญหา

อนุมัติรับราคา 17 ธ.ค. 58

อนุมัติประมาณการ

ผลงานป 2560

สงผลจัดจาง -

แผนงานป 2560

ประกาศเชิญชวน

การเบิกจายสะสม

 -

ป 2558 - ป 2559
145,321,000 บาท

10,631,140

6 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59

บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จํากัด
14 ม.ค. 59

150 วัน
สกก.3/ซ.14/2559

11 มิ.ย. 59

 -

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559

47 QPU 1903357 N  605228 E  ระวาง 4943 II

 - 25,450,355.48           
2,311,862.09             

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยไดรับจัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 47,000 บาท

ราคางานทั้งโครงการ  =  145,321,000  บาท

2. ประตูระบายน้ําคลองชักน้ําแมน้ํานาน-คลองอายคก ขนาด 1 -    6.00 x 5.00 ม. จํานวน 1 แหง

1. ประตูระบายน้ําทุงปากระถิน ขนาด 3 -    6.00 x 5.00 ม. จํานวน 1 แหง

 -

   ป 2558  =  22,629,000     บาท

    ป 2559  =  122,692,000   บาท

ความกาวหนาใน

การจัดหา(ใบ

เบิกซื้อหรือจาง)

วันที่ประกาศเขตกอสราง 19 ส.ค. 58

สงประมาณการ 20 มี.ค. 58

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ประเภทตางๆ (สปก.)

ประกาศ TOR 26 พ.ย. 58

 -
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ (สปก.)  -

26 พ.ย. 58

26 มี.ค. 58
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง 9 พ.ย. 58

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3   กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

29,216,200.00           

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2560 

27 ธันวาคม 2559

3. U-SHAPE ขนาดกวาง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม.

อําเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ําไหลและอาคารประกอบ

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกที่ คป.

อุตรดิตถ

22,629,000.00           26,904,337.91           
22,629,000.00           

งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (งบเงินกู)

- งานปกหลักเขตชลประทานดําเนินการ

145,321,000.00        143,009,137.91        

 - พื้นที่ประมาณ 15 แปลง

 - เนื้อที่ประมาณ 20 ไร

1,453,982.43             
122,692,000.00         116,104,800.00         

 -

122,692,000.00         116,104,800.00         

กิจกรรมกอสราง ปตร.คลองชักนํ้าแมนํ้านาน-คลองอายคกกิจกรรมงานขดุคลอง กิจกรรมงานขดุคลอง

ป 58 ป 59
83.24

65.35
ป 60
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