
โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ชือ่ ปมก. ระบบส่งน้ าพรอ้มอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ (ระยะที ่1 ) 
ทีต่ัง้จุดก่อสรา้ง อ าเภอชมุตาบง จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด 47 PNT 1731946 N  566291 E  ระวาง 4940 II-III

1. ก่อสร้างฝายทดน้ า จ านวน 2 แหง่       

2. ก่อสร้างคลองส่งน้ าจ านวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 

3. ก่อสร้างคลองระบายน้ าและคลองผันน้ า  จ านวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. 

 - เพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน (ระยะที ่1) 27,200 ไร่   - แผนเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน (ฝ่ังซ้าย) 48,800 ไร่   

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2557 - 2558          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - ด าเนนิการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - เบกิจ่าย          งานด าเนินการเอง

 - โอนลด ตามใบจัดสรร ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟื้นฟู  - คงเหลือ วงเงินทั้งโครงการ

ป ี2559
 - ด าเนนิการเอง
 - เบกิจ่าย
 - โอนลด ตามใบจัดสรร
 - คงเหลือ
ป ี2560
 - ด าเนนิการเอง

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท) 656,101.61         401,300.00 61.16

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา คร้ังที…่.
ส่ังหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) 46.05        6.71           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) 46.27        8.22           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 22,674,192.93    14,730,785.31        

   (สะสม) รวม(บาท) 22,674,192.93    14,730,785.31        

คิดเปน็(%) 23.87               18.41                  

สภาพปญัหาและ
สาเหตคุวาม
ล่าชา้

แผนการ
แก้ไขปญัหา

ส่งผลจัดจ้าง  -

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

ประกาศเชิญชวน 17 ต.ค. 59 8,990,283.20
อนุมัติรับราคา  -

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 4 ต.ค. 59 210 วนั

315,000,000.00        315,000,000.00        

80,000,000              80,000,000              
80,000,000              

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซ้ือหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง ป ี2550 8 ต.ค. 58
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 9 ม.ค. 51 4 พ.ย. 59
ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 31 พ.ค. 56 หจก. สิทธรุ่ิงโรจน์ (1997)

ประกาศ TOR 10 ต.ค. 59 สกก.3/ซ.11/2560

ส่งประมาณการ 11 ก.ค. 59  3 ธ.ค.59
อนุมัติประมาณการ 5 ก.ย. 59   30 มิ.ย.60

 (คิดเป็น 55%)

 - ทีดิ่นไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)

-                         6,747,000                 - ทีดิ่นมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง)

80,000,000              

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 ผลด าเนินการจา่ยค่าทีดิ่นปี 2556 - 2559
ความก้าวหน้า

ดา้นที่ดนิ

 แผนการจดัหาทีดิ่นรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง)

  /งปม. 140 ล้านบาท

 เป็นเงิน 92,298,863.54 บาท 

-                         656,101.61              
  -  3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง) 

ป ี2557 - ป ี2562
-                         536.80                    522,000,000  บาท

-                         87,596,898.39           

95,000,000              95,000,000              

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด
เงินงวด - เบกิที่ 

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              

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2560
6 กุมภาพันธ์ 2560

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทัง้โครงการ =  522,000,000  บาท

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

 - ฝายทดน้ าบา้นเขาแดง 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

 - แผนการเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทานรวม  76,000 ไร่

  ป ี2560  =   80,000,000     บาท

  ป ี2561  =   100,000,000    บาท 

  ป ี2562  =   107,000,000      บาท 

งานไซฟอน กม.4+820.05คลองส่งน ้าสาย 1L-RMC งานดินขุดด้วยเครื่องจักรด้านเหนือน ้า งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 

ปี 57 ป ี58 ป ี59 ปี 60 ป ี61 

46.27 46.05 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ชือ่ ปมก. ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอ่ืน โครงการอ่างเก็บน้ าหว้ยใหญ ่(ไพศาลี)
ทีต่ัง้จุดก่อสรา้ง อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด

1. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จ านวน 2 แหง่

2. ก่อสร้างทอ่ลอดคลองชนิดทอ่เหลีย่ม จ านวน 9 แหง่

3. ก่อสร้างทอ่ลอดคลองชนิดทอ่กลม จ านวน 29 แหง่

4. ก่อสร้างอาคารสะพานน้ า จ านวน 8 แหง่

5. ก่อสร้างทอ่ลอดถนนชนิดทอ่เหลีย่ม จ านวน 11 แหง่

6. ก่อสร้างทางระบายน้ าฉุกเฉิน จ านวน 11 แหง่ 

7. งานราดยางถนนคันคลองส่งน้ า ความยาว 424 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2560          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - ด าเนนิการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี          งานด าเนินการเอง

ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟื้นฟู วงเงินทั้งโครงการ

พ.ท.ป่าสงวนแหง่ชาติ เนือ้ที ่  52  ไร่   2  งาน

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา คร้ังที…่.
ส่ังหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) 13.72        13.72          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) 21.80        21.80          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 16,310,904.50    17,369,239.66        

   (สะสม) รวม(บาท) 16,310,904.50    17,369,239.66        

คิดเปน็(%) 40.78               43.42                  

สภาพปญัหาและ
สาเหตคุวาม
ล่าชา้

แผนการ
แก้ไขปญัหา

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด
เงินงวด - เบกิที่ 

สกก.3
40,000,000.00          40,000,000.00          

40,000,000               40,000,000.00           

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2560
6 กุมภาพันธ์ 2560

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทัง้โครงการ =  40,000,000  บาท

  ป ี2560  =   40,000,000     บาท
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ป ี2560
522,000,000  บาท

 18 พ.ย. 51
 2 มี.ค. 48

ผลด าเนินการจา่ยค่าทีดิ่นปี 2557-2558= 326 ไร่

(236 แปลง)

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 - เป็นเงิน    10,622,203.50 บาท   
ความก้าวหน้า

ดา้นที่ดนิ

พ.ท.เวนคืน     105 แปลง  เนือ้ที ่ 116 ไร่  2 งาน  

31 ตร.ว.

(คิดเป็น 87 %)

 แผนการจดัหาทีดิ่นรวม      495 ไร่ (383 แปลง)

 - ทีดิ่นไม่มีเอกสารสิทธิ์       380 ไร่ (279 แปลง)

40,000,000.00          40,000,000.00          

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซ้ือหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง  18 ต.ค. 59
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้  4 พ.ย. 59
ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ บ.เพชรวดีก่อสร้าง จ ากัด

ประกาศ TOR - สกก.3/ซ.05/2560

ส่งประมาณการ 10 ส.ค. 59   5 พ.ย.59
อนุมัติประมาณการ 5 ก.ย. 59   4 มี.ค.60

 12 ม.ค. 54

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

ประกาศเชิญชวน 11 ต.ค. 59 4,046,384.00
อนุมัติรับราคา

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 4 ต.ค. 59 120

อาคารสะพานน ้า กม.2+817 - กม.2+873 (1R-RMC) ท่อลอดถนนชนิดท่อเหล่ียม กม.4+625 (RMC) ท่อลอดถนนชนดิทอ่เหลี่ยมพร้อมรางระบายน ้าฯ (1R-RMC) 

ป ี60 

21.80 

13.72 



โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ    

ชือ่ ปมก. เพิม่ประสิทธภิาพการระบายคลองน้้าไหล
ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง และอาคารประกอบ
พิกัด

ลักษณะโครงการ

4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จ้านวน 1 แห่ง 

5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จ้านวน 1 แห่ง 

6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้า้ข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1  0.80 ม. จ้านวน 1 แห่ง

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

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2558          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - ด้าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - โอนลด ตามใบจัดสรร          งานด้าเนินการเอง

 - เบิกจ่าย ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟืน้ฟู  - คงเหลือ วงเงินทัง้โครงการ

ปี 2559 ความก้าวหน้า
         งบเงินกู้  - ด้าเนินการเอง ด้านทีดิ่น

 - เบิกจ่าย
 - คงเหลือ

เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
รวม(บาท) -                     -                           -                           

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา คร้ังที…่.
ส่ังหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) 85.28         45.92
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) 85.28         45.92 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา
 - กราฟผลงาน  - ด้าเนินการเอง 16,010,839.61            12,715,692.95            
   (สะสม) รวม(บาท) 16,010,839.61            12,715,692.95            

คิดเป็น(%) 38.96 30.94

สภาพปัญหาและ ด้าเนินการปรับแผนปฏิบัติงานจากด้าเนินการปีพ.ศ. 2558 - 2559 เป็นปี พ.ศ.2558 - 2560 เนื่องจากจัดหาที่ดินบริเวณอาคาร U-SHAPE ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

สาเหตุความล่าช้า
แผนการแกไ้ขปัญหา

- งานปักหลักเขตชลประทานด้าเนินการ

145,321,000.00        143,009,137.91        

 - งานจัดหาที่ดิน ปัจจุบันฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน อยู่ระหวา่งด้าเนินการจัดท้าบัญชี 

1,453,982.43             

 - 75,004,726.72           

122,692,000.00         116,104,800.00         

 -

122,692,000.00         116,104,800.00         

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่3   กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

29,216,200.00           

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2560 
6 กุมภาพันธ ์2560

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

อ้าเภอพิชัย   จังหวดัอุตรดิตถ์
โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการระบายคลองน้้าไหลและอาคารประกอบ

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกที ่คป.

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

งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (งบเงินกู)้

    ปี 2559  =  122,692,000   บาท

ความก้าวหน้าใน
การจัดหา(ใบ

เบิกซ้ือหรือจ้าง)

วนัทีป่ระกาศเขตก่อสร้าง 19 ส.ค. 58

ส่งประมาณการ 20 มี.ค. 58

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ประเภทต่างๆ (สปก.)

ประกาศ TOR 26 พ.ย. 58

 -
ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที ่(สปก.)  -

26 พ.ย. 58

26 มี.ค. 58
อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 9 พ.ย. 58

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วนัที ่6 กุมภาพันธ ์2560
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 - 25,450,355.48           
2,311,862.09             

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ในวนัที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ้านวน 47,000 บาท (ประมาณพืน้ที่ 15 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่)

ราคางานทั้งโครงการ  =  145,321,000  บาท

2. ประตูระบายน้า้คลองชักน้า้แม่น้า้น่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 -    6.00 x 5.00 ม. จ้านวน 1 แห่ง

1. ประตูระบายน้า้ทุ่งป่ากระถิน ขนาด 3 -    6.00 x 5.00 ม. จ้านวน 1 แห่ง

 -

   ปี 2558  =  22,629,000     บาท

การเบิกจ่ายสะสม

 -

ปี 2558 - ปี 2559
145,321,000 บาท

10,631,140

6 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59

บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จ้ากัด
14 ม.ค. 59

150 วนั
สกก.3/ซ.14/2559

11 มิ.ย. 59

 - 41,100,073.28           

 -
อนุมัติรับราคา 17 ธ.ค. 58

อนุมัติประมาณการ

ผลงานปี 2560

ส่งผลจัดจ้าง -
แผนงานปี 2560

ประกาศเชิญชวน

กิจกรรมก่อสร้าง ปตร.คลองชักน ้าแม่น ้าน่าน-คลองอ้ายคก กิจกรรมประตูระบายน ้าทุ่งปา่กระถิน กิจกรรม U-SHAPE 

ปี 58 ปี 59 
85.28 85.28 

ปี 60 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ชือ่ ปมก. ฝายหวังานและอาคารประกอบ โครงการฝายแมส่ลิด
ทีต่ัง้จุดก่อสรา้ง อ าเภอบา้นตาก  จังหวัดตาก
พิกัด

1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝ่ังซ้าย และฝ่ังขวา พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2560          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - ด าเนนิการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี          งานด าเนินการเอง

ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟื้นฟู วงเงินทั้งโครงการ

พ.ท.ป่าสงวนแหง่ชาติ เนือ้ที ่  150  ไร่ 

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหวา่งกองการอนุญาตเสนอ

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา คร้ังที…่.
ส่ังหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) 2.35          5.00           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) 0.61          1.29           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 10,740,981.04    9,390,555.01         

   (สะสม) รวม(บาท) 10,740,981.04    9,390,555.01         

คิดเปน็(%) 13.43               11.74                  

สภาพปญัหาและ
สาเหตคุวาม
ล่าชา้

แผนการ
แก้ไขปญัหา

11,227,448.00
อนุมัติรับราคา

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 4 ต.ค. 59 60 วนั
สกก.3/ซ.09/2560

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

ประกาศเชิญชวน

บริษทั สิริวบิลูย์ จ ากัด
ส่งประมาณการ 30 ส.ค. 59   23 พ.ย.59
อนุมัติประมาณการ 5 ก.ย. 59   21 ม.ค.60

80,000,000.00          80,000,000.00          

 18 ต.ค. 59
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้   22 พ.ย.59

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซ้ือหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ประกาศ TOR  10 ต.ค. 59
 17 ต.ค. 59

 17 มิ.ย. 58
 19 ส.ค. 58

-ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้

ป ี2560 - 2563
370,000,000  บาท

ประกอบด้วย

ความก้าวหน้า
ดา้นที่ดนิ

อธบิดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด
เงินงวด - เบกิที่ 

สกก.3
80,000,000.00          80,000,000.00          

80,000,000               80,000,000.00           

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2560
6 กุมภาพันธ์ 2560

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทัง้โครงการ =  370,000,000  บาท

  ป ี2560  =   80,000,000     บาท

  ป ี2561  =   90,000,000     บาท

  ป ี2562  =  100,000,000     บาท

  ป ี2563  =  100,000,000     บาท
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 - ฝายหวังานและอาคารประกอบ  จ านวน 70 ไร่

 - ระบบส่งน้ าฝ่ังซ้าย และฝ่ังขวา จ านวน 80 ไร่

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ปัจจบุันได้ด าเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ

ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18)

งานขุดเปิดหน้าดิน งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

ป ี60 0.61 

2.35 

ปี 61 



โครงการ ขอ้มลูรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ที่ต้ังจดุกอ่สร้าง
พิกดั

ลักษณะโครงการ
1. คลองส่งน้้าสาย RMC ความยาว 10.30 กม.                

2. คลองส่งน้้าสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม.

3. คลองส่งน้้าสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม.  

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2558 - 2559          จา้งเหมาทั้งโครงการ

 - จา้งเหมา          จา้งเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)          งานด้าเนินการเอง

เบิกจา่ย ระยเวลากอ่สร้าง
         ฟื้นฟู  - จา้งเหมา วงเงินทั้งโครงการ

 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน) ความกา้วหน้าด้าน
คงเหลือ
 - จา้งเหมา
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

ปี 2560
 - จา้งเหมา พ.ท.ป่าสงวนแหง่ชาติ เนือ้ที ่  52  ไร่   2  งาน
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน) พ.ท.เวนคืน     105 แปลง  เนือ้ที ่ 116 ไร่   2 งาน  31 ตร.ว.

*คืนเงินค่าควบคุมงาน จ้านวน 3,165,863 บาท

เงินกนัขยาย เบิกจา่ย % เบิกจา่ย
รวม(บาท) 453,494.75        73,563.00                  16.22                            

อนุมติัเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจา้ง
เร่ิมอายสัุญญา
ครบอายสัุญญา
อายสัุญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แกไ้ขสัญญา คร้ังที…่.
ส่ังหยดุงาน คร้ังที…่.

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 80.17         12.58
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 84.51         41.55 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา 19,471,691.59            19,108,279.66             
 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน -                           -                           
   (สะสม) รวม(บาท) 19,471,691.59            19,108,279.66             

คิดเป็น(%) 37.90 37.19

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แกไ้ขปัญหา

159,823,406.25         

3,092,300.00             

379,931.75               

 10 ม.ีค. 58

 26 ก.พ. 58

ผลด้าเนินการจา่ยค่าทีดิ่นปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)
 - เป็นเงิน    10,622,203.50 บาท   (คิดเป็น 87 %)

ปี 2558 - ปี 2560
214,000,000 บาท

 - ทีดิ่นมเีอกสารสิทธิ์                   115 ไร่ (104 แปลง)

 แผนการจดัหาทีดิ่นรวม               495 ไร่ (383 แปลง)
 - ทีดิ่นไมม่เีอกสารสิทธิ์                380 ไร่ (279 แปลง)

-                          

ส้านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3   กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอา่งเกบ็น้้าห้วยใหญ่ (ไพศาลี) 

156,875,638.00         

ตาม ปมก. อนุมติัเงินงวด
เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3
160,203,338             160,203,338.00         

-                          
3,327,700.00             

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2560
6 กมุภาพันธ ์2560

อา้เภอไพศาลี   จงัหวดันครสวรรค์

4. คลองส่งน้้าสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม.    พืน้ทีช่ลประทาน 13,000 ไร่

ราคางานทัง้โครงการ (ตามเล่ม พรบ.) =  214,000,000  บาท กอ่สร้างคลองส่งน้้า 4 สาย ความยาวรวม  31.35 กม.  พร้อมอาคารประกอบ 
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ปี 2558  =  65,353,155     บาท

ปี 2559  =  91,522,483     บาท

ปี 2560  =  57,124,362     บาท

51,378,362               51,378,362.00           

211,581,700            

อนุมติัแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 30 ก.ย. 57

วนัที่ประกาศเขตกอ่สร้าง  2 ม.ีค. 48

ส่งประมาณการ  20 ม.ค. 57
 12 ม.ค. 54

211,581,700.00        

ได้รับอนุญาตใชพ้ื้นที่ (สปก.)

-                          
-                          

 กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 ม.ีค. 58

 -ส่งผลจดัจา้ง  -
อนุมติัรับราคา  18 ก.พ. 58 สัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58

แผนงานปี 2559 ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2560
ผลงานปี 2559

การเบิกจา่ยสะสม

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

900 วนั

หจก.จรัิงกรณ์กอ่สร้าง

 25 ส.ค. 60

 5 ม.ีค. 58

เงินกนัเหลือมปี,เงินกนัขยาย,ฯลฯ

-                          156,875,638.00         

ความกา้วหน้าใน
การจดัหา(ใบ

เบิกซ้ือหรือจา้ง)

-                          -                          

-                          2,947,768.25             

-                          379,931.75               

51,378,362.00           

อนุมติัประมาณการ  - 

 18 พ.ย. 51

3 ต.ค. 57

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ทีป่ระเภทต่างๆ (สปก.)

งานรางน ้าด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย คลองส่งน ้าสาย RMC  คลองส่งน ้าสาย RMC กม. 2+300 – กม. 2+500 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 

80.17 
84.51 



โครงการ ขอ้มลูรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ที่ต้ังจดุกอ่สร้าง
พิกดั

ลักษณะโครงการ
2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร

3. กอ่สร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2559          จา้งเหมาทั้งโครงการ

 - จา้งเหมา          จา้งเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)          งานด้าเนินการเอง

เบิกจา่ย ระยเวลากอ่สร้าง
         ฟื้นฟู  - จา้งเหมา วงเงินทั้งโครงการ

 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน) ความกา้วหน้า
คงเหลือ ด้านที่ดิน
 - จา้งเหมา
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

ปี 2560
 - จา้งเหมา
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)   2.ค่าร้ือยา้ย จ้านวน 1 บัญชี จ้านวนเงิน 1,250,883.38 บาท
*คืนเงินค่าควบคุมงาน จ้านวน 175,445 บาท

เงินกนัขยาย เบิกจา่ย % เบิกจา่ย
รวม(บาท) 68,289,000.00        -  -

อนุมติัเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจา้ง
เร่ิมอายสัุญญา
ครบอายสัุญญา
อายสัุญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แกไ้ขสัญญา คร้ังที…่.
ส่ังหยดุงาน คร้ังที…่.

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 3.51 16.51
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 0.03 0.13 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -                           -                           
 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน 10,000.00                  107,840.00                 
   (สะสม) รวม(บาท) 10,000.00                  107,840.00                 

คิดเป็น(%) 0.02 0.21

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แกไ้ขปัญหา

49,180,900.00           
1,932,555.00             

-                          

-                          49,186,900.00           

-                          -                          

ความกา้วหน้าใน
การจดัหา(ใบ

เบิกซ้ือหรือจา้ง)
อนุมติัประมาณการ  19 ส.ค. 58

 -

119,402,455            

 11 ธ.ค. 58

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ทีป่ระเภทต่างๆ (สปก.)

119,402,455            

อนุมติัแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง  3 ก.ย. 58

วนัที่ประกาศเขตกอ่สร้าง  9 ก.ย. 58

ส่งประมาณการ  -
 -ได้รับอนุญาตใชพ้ื้นที่ (สปก.)

900 วนั

บ.สยามพันธุ์วฒันา จา้กดั (มหาชน)

 3 พ.ค.62

30 ก.ย. 59

เงินกนัเหลือมปี,เงินกนัขยาย,ฯลฯ

 15 พ.ย.59

 18 ต.ค. 59

กจ.35/2559 (สพด.) 

 -ส่งผลจดัจา้ง  -
อนุมติัรับราคา 28 ก.ย. 58  -

แผนงานปี 2560 ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2560
ผลงานปี 2560

การเบิกจา่ยสะสม

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

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2559
6 กมุภาพันธ ์2560

อา้เภอโพธิ์ประทับชา้ง  จงัหวดัพิจติร

ราคางานทัง้โครงการ (ตามเล่ม พรบ.) =  248,000,000  บาท1. ประตูระบายน้้า 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยกอ่สร้างในช่องลัด (CutOff)

47 QPT 1804900 N  635400 E  ระวาง 5041-I

ปี 2559  =  66,300,000    บาท

ปี 2560  =  49,180,900     บาท

ปี 2561 =  132,513,100    บาท

ส้านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3   กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวงัจกิ

66,300,000               

ตาม ปมก. อนุมติัเงินงวด
เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3
68,289,000               68,289,000               
66,300,000               

1,989,000                 

ทดแทนทรัพย ์ประกอบด้วย
  1.บัญชีค่าทีดิ่น 1 บัญชี จ้านวน 15 แปลง เนือ้ 16-3-97 ไร่

1,989,000                 

ในวันที ่9 กนัยายน 2558 

จ้านวนเงิน 1,699,250 บาท

- ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพยไ์ด้จดัท้าบัญชี

175,445.00               

51,175,900.00           

51,113,455               51,113,455.00           

-                          
-                          

-                          1,989,000.00             

-                          
-                          

- งานปักหลักเขตชลประทานด้าเนินการ

ปี 2559 - ปี 2561
231,400,000

สภาพแม่น ้ายม บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 
3.51 

0.03 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ชือ่ ปมก. ระบบส่งน้ าพรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ (ฝ่ังซ้าย) 
ทีต่ัง้จุดก่อสรา้ง อ าเภอชมุตาบง จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06

1. ก่อสร้างคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย และสายซอย จ านวน 21 สาย

4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ า จ านวน 109 แหง่   ปี 2561  =   180,000,000     บาท

5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอ่ืน   ปี 2562  =   180,000,000     บาท

 - เพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน (ระยะที ่1) 27,200 ไร่   - แผนเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน (ฝ่ังซ้าย) 48,800 ไร่     ปี 2563  =   120,000,000     บาท

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2560          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - จ้างเหมา          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด าเนนิการเอง(ค่าควบคุมงาน)          งานด าเนินการเอง

ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟื้นฟู วงเงินทั้งโครงการ

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา คร้ังที…่.
ส่ังหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) -           -             
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) -           -             แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน -                   -                       

   (สะสม) รวม(บาท) -                   -                       

คิดเปน็(%) -                  -                     

สภาพปญัหาและ
สาเหตคุวาม
ล่าชา้

แผนการ
แก้ไขปญัหา

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

ประกาศเชิญชวน  1 พ.ย.59
อนุมัติรับราคา

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง  7 ก.ย.59

123,600,000.00        123,600,000.00        

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซ้ือหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง ป ี2550 18 ต.ค. 59
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 9 ม.ค. 51
ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 31 พ.ค. 56

ประกาศ TOR  19 ต.ค.59

ส่งประมาณการ
อนุมัติประมาณการ

 (คิดเป็น 55%)

 - ทีดิ่นไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)

 - ทีดิ่นมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง)

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 ผลด าเนินการจา่ยค่าทีดิ่นปี 2556 - 2559
ความก้าวหน้า

ดา้นที่ดนิ

 แผนการจดัหาทีดิ่นรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง)

  /งปม. 140 ล้านบาท

 เป็นเงิน 92,298,863.54 บาท 

  -  3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง) 

3,600,000.00             
ป ี2560 - ป ี2563

603,255,250.74  บาท (ราคากลาง)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2560
6 กุมภาพันธ์ 2560

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ราคางานทัง้โครงการ (ตามเล่ม พรบ.)

2. ก่อสร้างคลองระบายน้ า จ านวน 14 สาย  600,000,000      บาท

3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ า จ านวน 617 แหง่   ปี 2560  =   120,000,000     บาท

 - แผนการเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทานรวม  76,000 ไร่

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด
เงินงวด - เบกิที่ 

สกก.3
123,600,000.00        123,600,000.00        

120,000,000              120,000,000.00          
3,600,000.00            

ด้านเหนือน ้าอาคารทดน ้าฝายบ้านตลิ่งสูง จุดเริ่มต้นคลองส่งน ้าสาย LMC จุดเริ่มต้นคลองส่งน่้าสาย LMC 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ป ี63 
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