
โครงการ สํานักงานก�อสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 3 ข�อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ระบบส�งนํ้าพรอมอาคารประกอบ โครงการอ�างเก็บนํ้าคลองโพธิ์ (ระยะท่ี 1 ) 
ท่ีตั้งจุดก�อสราง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค.
พิกัด 47 PNT 1731946 N  566291 E  ระวาง 4940 II-III

1. ก�อสรางฝายทดนํ้า จํานวน 2 แห�ง       

2. ก�อสรางคลองส�งนํ้าจํานวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พรอมอาคารประกอบ 

3. ก�อสรางคลองระบายนํ้าและคลองผันนํ้า  จํานวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. 

 - เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน (ระยะท่ี 1) 27,200 ไร�   - แผนเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน (ฝ<=งซาย) 48,800 ไร�   

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป' 2557 - 2560          จางเหมาท้ังโครงการ

 - ดําเนินการเอง          จางเหมาบางส�วน
         เหลื่อมป'  - เบิกจ.าย          งานดําเนินการเอง

 - โอนลด ตามใบจัดสรร ระยะเวลาก�อสราง
         ฟ45นฟู  - คงเหลือ วงเงินท้ังโครงการ

ป' 2561
 - ดําเนินการเอง
 - จ�างเหมา
 - ดําเนินการเอง (ค.าควบคุม)

เงินกันเหลือมปA เบิกจ.าย % เบิกจ.าย
รวม(บาท) 6,581,837.90           6,577,039.17 99.93%

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู�รับจ�าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก�ไขสัญญา คร้ังที่….
สั่งหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอร.เซ็นต. แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 68.15        44.79          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 67.36        44.23          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจ�าย  - จางเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 49,703,722.23    41,200,375.41        

   (สะสม) รวม(บาท) 49,703,722.23    41,200,375.41        

คิดเปPน(%) 56.35               46.71                  

สภาพป<ญหาและ
สาเหตุความล�าชา

แผนการ
แกไขป<ญหา

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปAงบประมาณ 2561
7 พฤษภาคม 2561

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล.งนํ้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานท้ังโครงการ =  520,200,000  บาท

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

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

  ปA 2559  =   95,000,000     บาท

 - แผนการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานรวม  76,000 ไร�

  ปA 2560  =   80,000,000     บาท

  ปA 2561  =   88,200,000    บาท 

  ปA 2562  =  117,000,000      บาท 

ปA 2557 - ปA 2562
-                         6,582,413.59            520,200,000  บาท

1,400,000                -                         
86,758,000              86,758,000              

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกท่ี 

สกก.3
315,000,000.00        315,000,000.00        
315,000,000.00         315,000,000.00          

88,200,000              88,200,000              

-                         300,486,620.41          
-                         7,930,966.00            

 (คิดเปHน 56%)

 - ที่ดินไม.มีเอกสารสิทธ์ิ 1,800 ไร. (700 แปลง)

42,000.00                -                          - ที่ดินมีเอกสารสิทธ์ิ 3,720 ไร. (2,651 แปลง)

เงินกันเหลือมปA,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 ผลดําเนินการจ.ายค.าที่ดินป' 2556 - 2560
ความกาวหนาดาน

ท่ีดิน

 แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร. (3,351 แปลง)

  /งปม. 140 ล�านบาท

 เปHนเงิน 97,114,676.68 บาท 

  -  3,113 ไร.  (1,522 แปลง) 

403,200,000.00        403,200,000.00        

ความกาวหนา
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื้อหรือจาง)

วันที่ประกาศเขตก.อสร�าง ป' 2550 24 ต.ค. 60
ทําเร่ืองขออนุญาตใช�พื้นที่ปMาไม� 9 ม.ค. 51 15 พ.ย.60
ได�รับอนุญาตใช�พื้นที่ปMาไม� 31 พ.ค. 56 หจก.สิทธิรุ.งโรจนN (1997)

ประกาศ TOR 15 ส.ค. 60 สกก.3/ซ.06/2561

ส.งประมาณการ 3 ส.ค. 60 16 พ.ย.60
อนุมัติประมาณการ 8 ส.ค. 60 14 เม.ย.61

ส.งผลจัดจ�าง

แผนงานปAป<จจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561
ผลงานปAป<จจุบัน

การเบิกจ�ายสะสม

ประกาศเชิญชวน 16 ส.ค. 60 5,022,250 บาท
อนุมัติรับราคา 11 ก.ย. 60

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ�าง 15 ส.ค. 60 150 วัน

งานดินถมบดอัดแน.นด�วยเครื่องจักร (RMC) กม.6+300 กิจกรรมปรับปรุงด�านท�ายนํ้าอาคารทดนํ้าฝายเขาแดงงาน Farmbirdge กม.10+068 (1L-RMC)

ปA 57 ปA 58 ปA 59 ปA 60 ปA 61

67.36

68.15



โครงการ สํานักงานก�อสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 3 ข�อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม�สลิด
ท่ีตั้งจุดก�อสราง อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก
พิกัด

1. ก�อสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พรอมอาคารประกอบ

2. ก�อสราง ทรบ.ปากคลองฝ12งซาย และฝ12งขวา พรอมรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE

3. ก�อสรางระบบส�งนํ้าพรอมอาคารประกอบ

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป� 2560          จางเหมาท้ังโครงการ

 - ดําเนินการเอง          จางเหมาบางส�วน
         เหลื่อมป�  - เบิกจ#าย          งานดําเนินการเอง

 - โอนลด ตามใบจัดสรร ระยะเวลาก�อสราง
         ฟ)*นฟู  - คงเหลือ วงเงินท้ังโครงการ

ป� 2561 พ.ท.ป/าสงวนแห#งชาติ เน้ือที่   114-0-29  ไร# 

 - ดําเนินการเอง

และป/าโป/งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 

เงินกันเหลือมป< เบิกจ#าย % เบิกจ#าย
รวม(บาท) 8,725,724.80           7,437,145.20                   85.23

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู�รับจ�าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก�ไขสัญญา คร้ังที่….
สั่งหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอร=เซ็นต= แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 32.27        44.00          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 28.47        28.13          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจ�าย  - จางเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 58,737,236.65    47,438,207.56        

   (สะสม) รวม(บาท) 58,737,236.65    47,438,207.56        

คิดเปNน(%) 66.60               53.78                  

สภาพป1ญหาและ

สาเหตุความล�าชา

แผนการ

แกไขป1ญหา

ประกอบด�วย

เงินกันเหลือมป<,เงินกันขยาย,ฯลฯ

      ปCจจุบันกรมป/าไม�อนุญาตให�กรมชลประทาน

เข�าใช�ประโยชนDในเขตป/าสงวนแห#งชาติป/าแม#สลิด

ความกาวหนาดาน
ท่ีดิน

(ป.ส.19)

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการป<งบประมาณ 2561
7 พฤษภาคม 2561

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล#งนํ้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานท้ังโครงการ =  368,200,000  บาท

  ป< 2560  =   80,000,000     บาท

  ป< 2561  =   88,200,000     บาท

  ป< 2562  =   50,000,000     บาท

  ป< 2563  =   80,000,000     บาท

  ป< 2564  =   70,000,000     บาท
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14,000,681.24          

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ป< 2560 - 2564
8,869,385.59            368,200,000  บาท

เงินงวด - เบิกท่ี 
สกก.3

80,000,000.00          80,000,000.00          
80,000,000               80,000,000.00           

57,129,933.17          57,129,933.17           

 - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ  จํานวน 62-2-85 ไร#

 - ระบบส#งนํ้าฝCLงซ�าย และฝCLงขวา จํานวน 51-1-44 ไร#

88,200,000.00          88,200,000.00          
88,200,000               88,200,000.00           

ความกาวหนา
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื้อหรือจาง)

วันที่ประกาศเขตก#อสร�าง

ประกาศ TOR 15 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60

 17 มิ.ย. 58
 19 ส.ค. 58

-ได�รับอนุญาตใช�พื้นที่ป/าไม�

168,200,000.00        168,200,000.00        

อนุมัติประมาณการ

 11 ต.ค. 59
ทําเร่ืองขออนุญาตใช�พื้นที่ป/าไม� 1 พ.ย.60

บริษัท สิริวิบูลยD จํากัด
ส#งประมาณการ 3 ส.ค. 60 2 พ.ย.60

8 ส.ค. 60 30 ม.ค.61

ส#งผลจัดจ�าง

แผนงานป<ป1จจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561
ผลงานป<ป1จจุบัน

การเบิกจ�ายสะสม

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ�าง 15 ส.ค. 60 90 วัน
สกก.3/ซ.02/2561

ประกาศเชิญชวน 9,879,324 บาท
อนุมัติรับราคา 18 ก.ย. 60

งานประกอบและต้ัง GABIONS งานดินถมบดอัดแน#นด�วยเครื่องจักร 95%งานติดต้ังคานสะพาน PLANK GIRDER

28.47

ป< 60 ป< 61 ป< 62 ป< 63

32.27

ป< 64



โครงการ สํานักงานก�อสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 3 ข�อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ค�าก�อสรางส�วนประกอบอ่ืน โครงการประตูระบายนํ้าคลองโคกชาง
ท่ีตั้งจุดก�อสราง อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด

1. งานป,องกันตลิ่งโครงการประตูระบายนํ้าคลองโคกชาง (คลองหนองถํ้า - โคกชาง)

2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม.

3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแท�น ความยาวรวม 2.948 กม.

4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป� 2561          จางเหมาท้ังโครงการ

 - ดําเนินการเอง          จางเหมาบางส�วน
         เหลื่อมป�          งานดําเนินการเอง

ระยะเวลาก�อสราง
         ฟ#$นฟู วงเงินท้ังโครงการ

เงินกันเหลือมป8 เบิกจ&าย % เบิกจ&าย
รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู�รับจ�าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก�ไขสัญญา คร้ังที่….
สั่งหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอร9เซ็นต9 แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 64.25        64.25          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 67.08        67.08          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจ�าย  - จางเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 42,971,505.17    35,021,998.41        

   (สะสม) รวม(บาท) 42,971,505.17    35,021,998.41        

คิดเปKน(%) 62.64               51.05                  

สภาพปMญหาและ
สาเหตุความล�าชา

แผนการ
แกไขปMญหา

ส&งผลจัดจ�าง

แผนงานป8ปMจจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561
ผลงานป8ปMจจุบัน

การเบิกจ�ายสะสม

ประกาศเชิญชวน  16 ส.ค. 60 6,901,548.91 บาท
อนุมัติรับราคา  10 ก.ย. 60

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ�าง  15 ส.ค. 60 30 วัน

65,050,000.00          68,600,000.00          

ความกาวหนา
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื้อหรือจาง)

วันที่ประกาศเขตก&อสร�าง  11 ต.ค. 60
ทําเร่ืองขออนุญาตใช�พื้นที่ปDาไม� 30 ต.ค.60
ได�รับอนุญาตใช�พื้นที่ปDาไม� หจก.วัฒนากิจวัสดุ

ประกาศ TOR  15 ส.ค. 60 สกก.3/ซ.01/2561

ส&งประมาณการ  3 ส.ค. 60 31 ต.ค.60
อนุมัติประมาณการ  8 ส.ค. 60 30 พ.ย.60

ไม�มีการจัดซ้ือท่ีดิน

ป8 2561
65,050,000  บาท

เงินกันเหลือมป8,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ความกาวหนาดาน
ท่ีดิน

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกท่ี 

สกก.3
65,050,000.00          68,600,000.00          

65,050,000               68,600,000.00           

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการป8งบประมาณ 2561
7 พฤษภาคม 2561

ผลผลิตที่ 4 : การปJองกันและบรรเทาภัย
จากนํ้า

ลักษณะโครงการ

 ราคางานท้ังโครงการ =  65,050,000  บาท

  ป8 2561  =   65,050,000     บาท

47 QPU 638325 N  1847493 E  ระวาง 5042-II

งาน U-SHAPE คลองแท&น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948 กิจกรรมงานปรับปรงุคลองขวางงาน ทรบ.ท&อเหลี่ยมบึงอ�ายจืด ขนาด 2-[ ] 2.00x2.00 ม.

ป8 61

67.08

64.25



โครงการ ข�อมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ผลผลิตท่ี 2 : จัดหาแหล"งน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน
ท่ีต้ังจุดก"อสร�าง
พิกัด

ลักษณะโครงการ
1. คลองส"งน้ําสาย RMC ความยาว 10.30 กม.                

2. คลองส"งน้ําสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม.

3. คลองส"งน้ําสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม.  

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป8 2558 - 2559          จ�างเหมาท้ังโครงการ

 - จ�างเหมา          จ�างเหมาบางส"วน
         เหลื่อมป8  - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน)          งานดําเนินการเอง

เบิกจ"าย ระยเวลาก"อสร�าง
         ฟ=>นฟู  - จ�างเหมา วงเงินท้ังโครงการ

 - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน) ความก�าวหน�าด�าน
คงเหลือ
 - จ�างเหมา
 - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน)

ป8 2560
 - จ�างเหมา พ.ท.ป@าสงวนแห"งชาติ เนื้อท่ี   52  ไร"   2  งาน
 - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน) พ.ท.เวนคืน     105 แปลง  เนื้อท่ี  116 ไร"   2 งาน  31 ตร.ว.

*คืนเงินค"าควบคุมงาน จํานวน 3,165,863 บาท

เงินกันขยาย เบิกจ"าย % เบิกจ"าย
รวม(บาท) 30,297,899.56    26,331,181.86             86.91                         

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู�รับจ�าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก�ไขสัญญา คร้ังท่ี….
สั่งหยุดงาน คร้ังท่ี….

 - เปอรIเซ็นตI แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.00       100.00
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.00       100.00 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ"าย  - จ�างเหมา
 - กราฟผลงาน  - ค"าควบคุมงาน
   (สะสม) รวม(บาท)

คิดเปWน(%)

สภาพปXญหาและ - ผู�รับจ�างได�มีหนังสือลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากกรณีปXญหาเรื่องท่ีดินไม"สามารถเข�าปฏิบัติงานได�  

สาเหตุความล"าช�า - ผู�รับจ�างได�มีหนังสือลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 รายงานปXญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปXญหาน้ําท"วมพื้นท่ีก"อสร�างเปWนบริเวณกว�าง ไม"สามารถเข�าปฏิบัติงานได�

  

แผนการ - กรมได�อนุมัติเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 ขยายอายุสัญญา เปWนเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันครบกําหนดอายุสัญญา)

แก�ไขปXญหา - จากกรณีเกิดเหตุอุทกภัย กรมอนุมัติงดค"าปรับเปWนเวลา 81 วัน เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธI 2561

-                          156,875,638.00         

ความก�าวหน�าใน
การจัดหา(ใบ

เบิกซ้ือหรือจ�าง)

-                          -                          

-                          2,947,768.25             

-                          379,931.75               

51,378,362.00           

อนุมัติประมาณการ  - 

 18 พ.ย. 51

3 ต.ค. 57

ทําเรื่องขออนุญาตใช�พื้นท่ีประเภทต"างๆ (สปก.)

900 วัน (1,101 วัน)

หจก.จิรังกรณIก"อสร�าง

 25 ส.ค. 60 (14 มี.ค.61)

 5 มี.ค. 58

เงินกันเหลือมป8,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58

 -ส"งผลจัดจ�าง  -
อนุมัติรับราคา  18 ก.พ. 58 สัญญาแก�ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2560 (กสพ.) ลว. 2 ก.พ.60

แผนงานป8 2560 ข�อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561
ผลงานป8 2560

การเบิกจ"ายสะสม

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

51,378,362               51,378,362.00           

211,581,700           

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ�าง 30 ก.ย. 57

วันท่ีประกาศเขตก"อสร�าง  2 มี.ค. 48

ส"งประมาณการ  20 ม.ค. 57
 12 ม.ค. 54

211,581,700.00       

ได�รับอนุญาตใช�พ้ืนท่ี (สปก.)

-                          
-                          

สรุปข�อมูล รายงานความก�าวหน�าผลการดําเนินการป8งบประมาณ 2561
7 พฤษภาคม 2561

อําเภอไพศาลี   จังหวัดนครสวรรคI

4. คลองส"งน้ําสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม.    พื้นท่ีชลประทาน 13,000 ไร"

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล"ม พรบ.) =  214,000,000  บาท ก"อสร�างคลองส"งน้ํา 4 สาย ความยาวรวม  31.35 กม.  พร�อมอาคารประกอบ 

47 PPT 692700 N  1712600 E  ระวาง 5139-I

ป8 2558  =  65,353,155     บาท

ป8 2559  =  91,522,483     บาท

ป8 2560  =  57,124,362     บาท

-                          

สํานักงานก"อสร�างชลประทานขนาดกลางท่ี 3   กองพัฒนาแหล"งน้ําขนาดกลาง

ระบบส"งน้ําพร�อมอาคารประกอบ โครงการอ"างเก็บน้ําห�วยใหญ" (ไพศาลี) 

156,875,638.00         

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกท่ี 

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

-                          
3,327,700.00             

159,823,406.25         

23,165,318.86-           

379,931.75               

 10 มี.ค. 58

 26 ก.พ. 58

ผลดําเนินการจ"ายค"าท่ีดินป8 2557-2558= 326 ไร" (236 แปลง)
 - เปWนเงิน    10,622,203.50 บาท   (คิดเปWน 87 %)

ป8 2558 - ป8 2560
214,000,000 บาท

 - ท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิ                   115 ไร" (104 แปลง)

 แผนการจัดหาท่ีดินรวม               495 ไร" (383 แปลง)
 - ท่ีดินไม"มีเอกสารสิทธ์ิ                380 ไร" (279 แปลง)

งานรางนํ้าด�านท�ายอาคารควบคุมการระบายคลองส�งนํ้าสาย RMC งานผิวทางแบบเซอร�เฟสทรีตเมนต�สองช้ัน (1L-RMC)

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

(ปรับแผน)

100100



โครงการ ข�อมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ผลผลิตท่ี 2 : จัดหาแหล"งน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน
ท่ีต้ังจุดก"อสร�าง
พิกัด

ลักษณะโครงการ
2. งานสะพานรถยนต, กว�าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร

3. ก"อสร�างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป6 2559 - 2560          จ�างเหมาท้ังโครงการ

 - จ�างเหมา          จ�างเหมาบางส"วน
         เหลื่อมป6  - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน)          งานดําเนินการเอง

เบิกจ"าย ระยเวลาก"อสร�าง
         ฟ<=นฟู  - จ�างเหมา วงเงินท้ังโครงการ

 - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน) ความก�าวหน�า
โอนลด ด�านท่ีดิน
 - จ�างเหมา
 - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน)

คงเหลือ
 - จ�างเหมา
 - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน)   2.ค"ารื้อย�าย จํานวน 1 บัญชี จํานวนเงิน 1,250,883.38 บาท

ป6 2561
 - จ�างเหมา เงินกันขยาย/กันเหล่ือม เบิกจ"าย % เบิกจ"าย

รวม(บาท) 59,681,550.30       162,541.95                     0.2723                           

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู�รับจ�าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก�ไขสัญญา คร้ังท่ี….
สั่งหยุดงาน คร้ังท่ี….

 - เปอร,เซ็นต, แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 52.96 52.96
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 2.98 2.98            แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ"าย  - จ�างเหมา -                           -                            
 - กราฟผลงาน  - ค"าควบคุมงาน -                           -                            
   (สะสม) รวม(บาท) -                           -                            

คิดเปUน(%) -                           -                            

สภาพปVญหาและ  - ผู�รับจ�างนําเครื่องจักร - เครื่องมือ และบุคลากรเข�าปฏิบัติงานน�อยกว"าแผนท่ีวางไว�
สาเหตุความล"าช�า  - ผู�รับจ�างไม"สามารถปฏิบัติงานได�และหยุดทําการก"อสร�างต้ังแต" 26 กรกฎาคม 2560 ถึง วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เนื่องจากปริมาณน้ําในแม"น้ํายมล�นตลิ่ง 

เกิดผลกระทบทําให�น้ําท"วมบริเวณพื้นท่ีก"อสร�าง

แผนการ  - เนื่องจากผลงานก"อสร�างล"าช�ากว"าแผน เห็นควรเสนอกรมให�มีหนังสือเร"งรัดการปฏิบัติงาน
แก�ไขปVญหา

39,430,381.45           

-                          20,000,000.00           

-                          296,523.25               
-                          

ความก�าวหน�าใน
การจัดหา(ใบ

เบิกซ้ือหรือจ�าง)
อนุมัติประมาณการ  19 ส.ค. 58

 -

132,190,155           

 11 ธ.ค. 58

ทําเรื่องขออนุญาตใช�พื้นท่ีประเภทต"างๆ (สปก.)

152,365,600           

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ�าง  3 ก.ย. 58

วันท่ีประกาศเขตก"อสร�าง  9 ก.ย. 58

ส"งประมาณการ  -
 -ได�รับอนุญาตใช�พ้ืนท่ี (สปก.)

สรุปข�อมูล รายงานความก�าวหน�าผลการดําเนินการป6งบประมาณ 2561
7 พฤษภาคม 2561

อําเภอโพธิ์ประทับช�าง  จังหวัดพิจิตร

ป6 2562 =   83,131,400    บาท

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล"ม พรบ.) =  231,400,000  บาท1. ประตูระบายน้ํา 5 ช"อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก"อสร�างในช"องลัด (CutOff)

47 QPT 1804900 N  635400 E  ระวาง 5041-I

ป6 2559  =  66,300,000    บาท

ป6 2560  =  49,180,900     บาท

ป6 2561 =   32,781,700    บาท

สํานักงานก"อสร�างชลประทานขนาดกลางท่ี 3   กองพัฒนาแหล"งน้ําขนาดกลาง

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ�านวังจิก

115,486,900              

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกท่ี 

สกก.3
119,583,900             119,583,900              
115,486,900             

4,097,000                 4,097,000                 

ในวันท่ี 9 กันยายน 2558 

จํานวนเงิน 1,699,250 บาท

- ฝlายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย,ได�จัดทําบัญชี

32,781,700.00           

20,175,445.00           

59,681,550.30           

-                          
-                          

-                          175,445.00               

39,726,904.70           

56,056,518.55           
3,625,031.75             

ป6 2559 - ป6 2562
231,400,000

ทดแทนทรัพย, ประกอบด�วย
  1.บัญชีค"าท่ีดิน 1 บัญชี จํานวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร"

กจ.35/2559 (สพด.) 

บ.สยามพันธุ,วัฒนา จํากัด (มหาชน)

 3 พ.ค.62

30 ก.ย. 59

เงินกันเหลือมป6,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 15 พ.ย.59

 18 ต.ค. 59

900 วัน

- งานปVกหลักเขตชลประทานดําเนินการ

 -ส"งผลจัดจ�าง  -
อนุมัติรับราคา 28 ก.ย. 58  -

แผนงานป6 2561 ข�อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561
ผลงานป6 2561

การเบิกจ"ายสะสม

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

32,781,700               
32,781,700.00           32,781,700.00           

งานดินถมบดอัดแน�นดวยเครื่องจักรงานก�อสรางถนนทดแทนงานขุดดินดวยเครื่องจักร(บ�อก�อสราง)

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62

2.98

52.96



โครงการ สํานักงานก�อสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 3 ข�อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ระบบส�งนํ้าพรอมอาคารประกอบ โครงการระบบส�งนํ้าอ�างเก็บนํ้าคลองโพธิ์ (ฝ&'งซาย) 
ท่ีตั้งจุดก�อสราง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค1
พิกัด 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06

1. ก�อสรางคลองส�งนํ้าสายใหญ�ฝ&'งซาย และสายซอย จํานวน 21 สาย

4. ก�อสรางอาคารในคลองระบายนํ้า จํานวน 109 แห�ง   ป� 2561  =   108,331,200     บาท

5. งานก�อสรางส�วนประกอบอ่ืน   ป� 2562  =   236,035,900     บาท

 - เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน (ระยะท่ี 1) 27,200 ไร�   - แผนเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน (ฝ&'งซาย) 48,800 ไร�     ป� 2563  =   129,632,900     บาท

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป� 2560          จางเหมาท้ังโครงการ

 - จ�างเหมา          จางเหมาบางส�วน
         เหลื่อมป�  - ดําเนินการเอง(ค2าควบคุมงาน)          งานดําเนินการเอง

 - เบิกจ2าย ระยะเวลาก�อสราง
         ฟ78นฟู  - โอนลด ตามใบจัดสรร วงเงินท้ังโครงการ

 - คงเหลือ
ป� 2561

 - จ�างเหมา
 - ดําเนินการเอง(ค2าควบคุมงาน)  - ที่ดินมีเอกสารสิทธ์ิ 3,720 ไร2 (2,651 แปลง)

 ผลดําเนินการจ2ายค2าที่ดินป� 2556 - 2560

  -  3,113 ไร2  (1,522 แปลง) 

 (คิดเปCน 56%)

 เปCนเงิน 97,114,676.68 บาท 

เงินกันเหลือมป� เบิกจ2าย % เบิกจ2าย
รวม(บาท) 32,239,000.00          7,498,928.56                   23.26

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู�รับจ�าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก�ไขสัญญา คร้ังที่….
สั่งหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอร1เซ็นต1 แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 12.58        12.58          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 5.38          5.38           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจ�าย  - จางเหมา 12,331,440.00   -                     

 - กราฟผลงาน  - ค�าควบคุมงาน 1,146,050.14      889,144.60            

   (สะสม) รวม(บาท) 13,477,490.14    889,144.60            

คิดเปPน(%) 12.02               0.79                    

สภาพป&ญหาและ  - ผู�รับจ�างนําเคร่ืองจักร - เคร่ืองมือ เข�าปฏิบัติงานน�อยกว2าแผนที่วางไว�
สาเหตุความล�าชา  - เกิดปIญหานํ้าท2วมในพื้นที่ก2อสร�างเปCนบริเวณกว�างในช2วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 ผู�รับจ�างไม2สามารถปฏิบัติงานได�

แผนการ
แกไขป&ญหา

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปSงบประมาณ 2561
7 พฤษภาคม 2561

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล2งนํ้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล2ม พรบ.)

2. ก�อสรางคลองระบายนํ้า จํานวน 14 สาย  594,000,000      บาท

3. ก�อสรางอาคารในคลองส�งนํ้า จํานวน 617 แห�ง   ป� 2560  =   120,000,000     บาท

 - แผนการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานรวม  76,000 ไร�

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

3,600,000.00            3,600,000.00             
89,360,852.40          

เงินงวด - เบิกท่ี 
สกก.3

123,600,000.00        123,600,000.00        
120,000,000             120,000,000.00          

ปS 2560 - ปS 2563
2,000,000.00            603,255,250.74  บาท (ราคากลาง)

108,331,200.00          

112,124,200.00        112,124,200.00        
 - ที่ดินไม2มีเอกสารสิทธ์ิ 1,800 ไร2 (700 แปลง)

32,239,148              

3,793,000                

เงินกันเหลือมปS,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ความกาวหนาดาน
ท่ีดิน

 แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร2 (3,351 แปลง)

  /งปม. 140 ล�านบาท

235,724,200.00        235,724,200.00        

ความกาวหนา
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื้อหรือจาง)

วันที่ประกาศเขตก2อสร�าง ป� 2550 18 ต.ค. 59
ทําเร่ืองขออนุญาตใช�พื้นที่ปRาไม� 9 ม.ค. 51  29 มีนาคม 2560
ได�รับอนุญาตใช�พื้นที่ปRาไม� 31 พ.ค. 56 บริษัท ทิพากร จํากัด

ประกาศ TOR  19 ต.ค.59 กจ.10/2560 (สพด.)

ส2งประมาณการ 18 พฤษภาคม 2560
อนุมัติประมาณการ 29 สิงหาคม 2563

ส2งผลจัดจ�าง

แผนงานปSป&จจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561
ผลงานปSป&จจุบัน

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ�าง  7 ก.ย.59 1,200 วัน

การเบิกจ�ายสะสม

ประกาศเชิญชวน  1 พ.ย.59 594,000,000 บาท
อนุมัติรับราคา  14 มี.ค.60

งานท2อลอดคลองส2งน้ํา กม.6+316 (LMC) งานท2อลอดคลองส2งน้ํา กม.7+232.5 (LMC)งานดินถมบดอัดแน2นด�วยเครื่องจักร 95% (LMC) กม.6+000

ปS 60 ปS 61 ปS 62 ปS 63

5.38

12.58
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