
โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ชือ่ ปมก. ระบบส่งน  าพรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าคลองโพธิ์ (ฝ่ังซ้าย) 
ทีต่ั งจุดก่อสรา้ง อ าเภอชมุตาบง จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06

1. ก่อสร้างคลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย และสายซอย จ านวน 21 สาย

4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน  า จ านวน 109 แหง่   ปี 2561  =   108,331,200     บาท

5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอ่ืน   ปี 2562  =     75,735,000     บาท

 - เพ่ิมพื นทีช่ลประทาน (ระยะที ่1) 27,200 ไร่   - แผนเพ่ิมพื นทีช่ลประทาน (ฝ่ังซ้าย) 48,800 ไร่     ปี 2563  =   289,933,800     บาท

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2560          จ้างเหมาทั งโครงการ

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

 - เบกิจ่าย ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟื้นฟู  - โอนลด ตามใบจัดสรร วงเงินทั งโครงการ

 - คงเหลือ
ป ี2561

 - จ้างเหมา
 - โอนลด  - ทีดิ่นมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)

 - เบกิจ่าย  ผลด าเนินการจา่ยค่าทีดิ่นปี 2556 - 2561

 - ด าเนนิการเอง(ค่าควบคุมงาน)   -  3,430 ไร่  (1,522 แปลง) 

 - โอนลด  (คิดเป็น 68%)

 - เบกิจ่าย  เป็นเงิน 130,894,382.24 บาท 

 - คงเหลือ

เงินกนัเหลือมปี/ขยาย เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท) 61,990,194.82                            -   

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 29.75        10.90          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 10.89        แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา

 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน

   (สะสม) รวม(บาท) -                   -                       

คิดเปน็(%) -                  -                     

สภาพปญัหาและ  - ผู้รับจ้างน าเคร่ืองจักร - เคร่ืองมือ เข้าปฏบิติังานน้อยกวา่แผนที่วางไว้
สาเหตคุวาม
ล่าชา้

 - เกิดปญัหาน้ าท่วมในพืน้ที่ก่อสร้างเปน็บริเวณกวา้งในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏบิติังานได้

แผนการ
แก้ไขปญัหา

การเบกิจ่ายสะสม

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

61,990,194.82          

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ผลงานปปีจัจุบนั

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง  7 ก.ย.59 1,200 วนั
กจ.10/2560 (สพด.)

ส่งประมาณการ 18 พฤษภาคม 2560
อนุมัติประมาณการ 29 สิงหาคม 2563

18 ต.ค. 59
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ สปก. 9 ม.ค. 51  29 มีนาคม 2560
ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ สปก. 31 พ.ค. 56 บริษทั ทิพากร จ ากัด

235,724,200.00        216,993,009.18        

1,233,000.00            
3,793,000.00            

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซื อหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง ป ี2550

ประกาศ TOR  19 ต.ค.59

27,743,098.00          

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

2,560,000.00            

ความก้าวหน้า
ดา้นที่ดนิ

 แผนการจดัหาทีดิ่นรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง)

  /งปม. 140 ล้านบาท

18,597,907.18          
3,793,000.00            

ป ี2560 - ป ี2562
2,000,000.00            603,255,250.74  บาท (ราคากลาง)

108,331,200.00        108,331,200.00          
112,124,200.00        95,393,009.18          

 - ทีดิ่นไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)

32,239,148              

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

เงินงวด - เบกิที่ 
สกก.3

123,600,000.00        121,600,000.00        
120,000,000              120,000,000.00          

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2562
24 ธันวาคม 2561

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ราคางานทัง้โครงการ (ตามเล่ม พรบ.)

2. ก่อสร้างคลองระบายน  า จ านวน 14 สาย  594,000,000      บาท

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

 - แผนการเพ่ิมพื นทีช่ลประทานรวม  76,000 ไร่

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด

งานท่อลอดคลองส่งน ้า กม.10+000 (LMC) งานท่อลอดคลองส่งน ้า กม.4+880 (LMC) งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% (LMC) กม.6+000 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ป ี63 

10.89 

26.93 



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ประตูระบายน  าหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จ านวน 5 ช่อง
โครงการประตูระบายน  าท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั งจุดก่อสร้าง ต าบลท่านางงาม  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด

 - ก่อสร้างประตูระบายน ้า คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จา้นวน 5 ช่อง
 - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม.   ป ี2562  =   70,000,000     บาท

 - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
     สามารถทดน ้าและเก็บกักเหนือประตูระบายน ้าได้  7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน ้าได้
1,833.70 ลบ.ม./วนิาที  โดยมีพื นที่รับประโยชน์  51,375 ไร่

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2562          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - ด้าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - จ้างเหมา          งานด าเนินการเอง

ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟืน้ฟู วงเงินทั งโครงการ

แผนการจดัที่ดนิ จ้านวน 42 แปลง เนื อที ่97 ไร่ ประกอบด้วย

 - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 40 แปลง ปัจจุบันอยูร่ะหว่างจัดท้าบัญชี

ขออนุมัติค่าทดแทน

 - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 2 แปลง ปัจจุบันอยูร่ะหว่างเตรียมด้าเนิน

การจัดประชุมคณะกรรมการกา้หนดค่าทดแทนทรัพยสิ์นเพื่อการชลประทาน

เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจา้ง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครั งที…่.
ส่ังหยุดงาน ครั งที…่.

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) -           0.74           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) -           -             แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                            -                            

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 744,000.00                   2,729,091.39                

   (สะสม) รวม(บาท) 744,000.00                   2,729,091.39                

คิดเปน็(%) 1.06                           3.90                           

สภาพปญัหาและ

สาเหตคุวามล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปญัหา

เดอืน

แผน

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

สรุปขอ้มลู รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปงีบประมาณ 2562
24 ธนัวาคม 2561

ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  450,000,000  บาท

  ป ี2563  =   140,000,000     บาท

  ป ี2564  =   240,000,000     บาท

47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระวาง 5042 IV

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ป ี2562 - 2564
450,000,000  บาท

เงินงวด - เบกิที ่
สกก.3

70,000,000.00         61,752,959.00          
51,604,000.00           51,363,883.00           

18,396,000.00         10,389,076.00           

ความก้าวหน้า
ดา้นทีด่นิ

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซื อหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ประกาศ TOR 4 ก.ย.61
12 ก.ย.61

-
19 มี.ค.61

-ได้รับอนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้

ขอ้มูลจาก GFMIS ณ วันที ่24 ธันวาคม 2561
ผลงานปปีจัจบุนั

การเบกิจ่ายสะสม

70,000,000.00         61,752,959.00          

อนุมัติประมาณการ

5 ต.ค.61
ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้ 12 พ.ย.61

บริษัท ชวลิตรวมวสัดุ จา้กัด
ส่งประมาณการ 22 มิ.ย.61 13 พ.ย.61

7 ส.ค.61 12 ธ.ค.61
อนุมัติแผนจดัซื อ/จดัจา้ง 20 ส.ค. 61 30 วนั

สกก.3/ซ.01/2562
ประกาศเชิญชวน 807,000.00 บาท
อนุมัติรับราคา 20 ก.ย.61
ส่งผลจดัจา้ง

แผนงานปปีจัจบุนั

สถานท่ีก่อสร้างประตูระบายน ้าท่านางงาม 

0.00 

ปี 61 ป ี62 ป ี63 

0.74 

บริเวณบ่อก่อสร้างประตูระบายน ้า งานก่อสร้างถนนทดแทน 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ชือ่ ปมก. ระบบส่งน  าพรอ้มอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน  าคลองโพธิ์ (ระยะที ่1 ) 
ทีต่ั งจุดก่อสรา้ง อ าเภอชมุตาบง จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด 47 PNT 1731946 N  566291 E  ระวาง 4940 II-III

1. ก่อสร้างฝายทดน  า จ านวน 2 แหง่       

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

3. ก่อสร้างคลองระบายน  าและคลองผันน  า  จ านวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. 

 - เพ่ิมพื นทีช่ลประทาน (ระยะที ่1) 27,200 ไร่   - แผนเพ่ิมพื นทีช่ลประทาน (ฝ่ังซ้าย) 48,800 ไร่   

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2557 - 2560          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - ด าเนนิการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - เบกิจ่าย          งานด าเนินการเอง

 - โอนลด ตามใบจัดสรร ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟื้นฟู  - คงเหลือ วงเงินทั งโครงการ

ป ี2561
 - ด าเนนิการเอง
 - จ้างเหมา
 - ด าเนนิการเอง (ค่าควบคุม)
 *งบประมาณถูกพบั
 - เบกิจ่าย
 - คงเหลือ
ป ี2562
 - ด าเนนิการเอง
 - จ้างเหมา

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท) 9,401,371.22              202,500.00 2.15%

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 78.99        7.17           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 73.76        4.96           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 1,776,000.00      9,586,900.70         

   (สะสม) รวม(บาท) 1,776,000.00      9,586,900.70         

คิดเปน็(%) 1.52                8.19                    

สภาพปญัหาและ
สาเหตคุวาม
ล่าชา้แผนการ

แก้ไขปญัหา

86,049,000.00          
21,430,000.00          

85,710,211.00          
10,137,016.00          

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

ประกาศเชิญชวน 13 ก.ย. 61 4,545,887.19 บาท
อนุมัติรับราคา 10 ต.ค.61

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20 ส.ค. 61 60 วนั

510,679,000.00        490,906,096.00        

-                         9,401,371.22            
76,496,590.32          

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซื อหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง ป ี2550 5 ต.ค. 61
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ สปก. 9 ม.ค. 51 15 พ.ย.61
ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ สปก. 31 พ.ค. 56 บริษทั ตึกน้ าเงินสตีล จ ากัด

ประกาศ TOR 6 ก.ย. 61 สกก.3/ซ.03/2562

ส่งประมาณการ 10 ก.ค. 61 16 พ.ย.61
อนุมัติประมาณการ 10 ส.ค. 61 14 ม.ค.62

 (คิดเป็น 68%)

 - ทีดิ่นไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)

42,000.00                -                          - ทีดิ่นมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)

-                         

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

95,847,227.00          

 ผลด าเนินการจา่ยค่าทีดิ่นปี 2556 - 2560
ความก้าวหน้า

ดา้นที่ดนิ

 แผนการจดัหาทีดิ่นรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง)

  /งปม. 140 ล้านบาท

 เป็นเงิน 130,894,382 บาท 

-                         2,091,873.46            
  -  3,685 ไร่  (1,736 แปลง) 

107,479,000.00        

ป ี2557 - ป ี2562
-                         -                         510,679,000  บาท

1,400,000.00            1,231,835                
86,758,000.00          86,758,000.00          

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด
เงินงวด - เบกิที่ 

สกก.3
315,000,000.00        307,069,034.00        
315,000,000.00         315,000,000.00          

88,200,000.00          87,989,835.00          

-                         307,069,034.00          
-                         7,930,966.00            

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2562
24 ธันวาคม 2561

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  510,679,000  บาท

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

 - ฝายทดน  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

 - แผนการเพ่ิมพื นทีช่ลประทานรวม  76,000 ไร่

  ป ี2560  =   80,000,000     บาท

  ป ี2561  =   88,200,000    บาท 

  ป ี2562  =  107,479,000      บาท 

อาคารสะพานน ้า กม.11+195 (1L-RMC) -ขุดลอกตะกอน (1L-RMC เขาแดง) งานดินถมบดอัดด้วยเครื่องจักร (1L-2R-1L-RMC) 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ป ี60 ป ี61 

73.76 

78.99 

ป ี62 



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

3. ก่อสร้างระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2560          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - ด าเนนิการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - เบกิจ่าย          งานด าเนินการเอง

 - โอนลด ตามใบจัดสรร ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟื้นฟู  - คงเหลือ วงเงินทั้งโครงการ

ป ี2561 พ.ท.ป่าสงวนแหง่ชาติ เนือ้ที ่  144-1-7  ไร่ 

 - ด าเนนิการเอง
 - เบกิจ่าย
 - โอนลด 
 *งบประมาณถูกพบั
 - คงเหลือ

ป ี2562 และป่าโป่งแดง เมือ่วนัที ่5 มีนาคม 2561 

 - ด าเนนิการเอง

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท) 2,898,836.28            1,921,284.28                   66.28

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) 45.74        1.14           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) 45.68        -             แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง

   (สะสม) รวม(บาท)

คิดเปน็(%) -                  -                     

สภาพปญัหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปญัหา

ประกอบด้วย

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

50,000,000.00           

      กรมป่าไม้อนุญาตใหก้รมชลประทานเข้าใช้

5 ตุลาคม 2561

ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าแม่สลิด

50,000,000.00          -                         

ความก้าวหน้า
ดา้นที่ดนิ

     ขออนุญาตใช้พืน้ทีใ่นเขตป่าถาวรฯ เมือ่วนัที่

2,546,559.84            

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2562
24 ธันวาคม 2561

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทัง้โครงการ =  368,200,000  บาท

  ป ี2560  =   80,000,000     บาท

  ป ี2561  =   88,200,000     บาท

  ป ี2562  =   50,000,000     บาท

  ป ี2563  =   50,000,000     บาท

  ป ี2564  =  100,000,000     บาท
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14,000,681.24          

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด

ป ี2560 - 2564
-                         368,200,000  บาท

เงินงวด - เบกิที่ 
สกก.3

80,000,000.00          65,999,318.76          
80,000,000.00           80,000,000.00           
57,129,933.17          65,999,318.76           

 - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ  จ านวน 62-2-85 ไร่

 - ระบบส่งน้ าฝ่ังซ้าย และฝ่ังขวา จ านวน 51-1-44 ไร่11,164,000.00           

2,898,836.28            

71,590,603.88           

88,200,000.00          77,036,000.00          
88,200,000.00           88,200,000.00           

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซ้ือหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ประกาศ TOR 15 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61

 17 มิ.ย. 58
 19 ส.ค. 58

5 มี.ค.61ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้

218,200,000.00        143,035,318.76        

อนุมัติประมาณการ

ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้

ส่งประมาณการ 18 ก.ค. 61
10 ส.ค. 61

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 20 ส.ค. 61

ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา

งานรางระบายน ้า คสล.แบบ U-SHAPE งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% งานรางระบายน ้า คสล.แบบ U-SHAPE  

45.68 
ปี 60 ปี 61 ป ี62 ปี 63 

45.68 

ปี 64 



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 - 2561          จา้งเหมาทั้งโครงการ

 - จา้งเหมา          จา้งเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)          งานด้าเนินการเอง

เบิกจา่ย ระยเวลากอ่สร้าง
         ฟื้นฟู  - จา้งเหมา วงเงินทั้งโครงการ

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

คงเหลือ
 - จา้งเหมา
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)   2.ค่าร้ือยา้ย จ้านวน 1 บัญชี จ้านวนเงิน 1,250,883.38 บาท

ปี 2562
 - จา้งเหมา เงินกนัขยาย/กนัเหล่ือม เบิกจา่ย % เบิกจา่ย

รวม(บาท) 59,304,904.45       -                               -                               

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 77.46
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 3.21 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -                           -                           
 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน -                           -                           
   (สะสม) รวม(บาท) -                           -                           

คิดเป็น(%) -                           -                           

สภาพปัญหาและ  - เนือ่งจากพบปัญหาดินฐานเป็นดินอ่อน จ้าเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ขอหยุดงานต้ังแต่วนัที ่11 พ.ค.61 เป็นต้นไป ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจการ
สาเหตุความล่าช้า จ้างรวบรวมข้อมูลเสนอกรมพิจารณาแก้ไขแบบ โดย รธส.ได้เห็นชอบเมือ่วนัที ่18 ต.ค61 และ รธว.ได้อนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ เมือ่วนัที ่6 พ.ย.61 

ซ่ึงแบบก่อสร้างอนุมัติเมือ่วนัที ่9 พ.ย.61  ปัจจุบันอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนแก้ไขสัญญา

แผนการ  - ประสานงานติดตามการแก้ไขสัญญาอย่างต่อเนือ่ง พร้อมเตรียมความพร้อมการด้าเนินงานก่อสร้างต่อไป
แกไ้ขปัญหา

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

19,669,200               
19,669,200               19,669,201               

 -ส่งผลจดัจา้ง  -
อนุมติัรับราคา 28 ก.ย. 58  -

แผนงานปี 2561 ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วนัที่ 24 ธนัวาคม 2561
ผลงานปี 2561

การเบิกจา่ยสะสม

ปี 2559 - ปี 2563
231,400,000

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

กจ.35/2559 (สพด.) 

บ.สยามพันธุ์วฒันา จา้กดั (มหาชน)

 3 พ.ค.62

30 ก.ย. 59

เงินกนัเหลือมปี,เงินกนัขยาย,ฯลฯ

 15 พ.ย.59

 18 ต.ค. 59

900 วนั

- งานปักหลักเขตชลประทานด้าเนินการ

4,097,000.00            

ในวันที ่9 กนัยายน 2558 

จ้านวนเงิน 1,699,250 บาท

- ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพยไ์ด้จดัท้าบัญชี

19,669,201               

52,957,145.00           

59,304,904.45           

-                          
-                          

-                          175,445.00               

40,103,550.55           

56,056,518.55           
3,248,385.90             

148,268,600.00         

ตาม ปมก. อนุมติัเงินงวด
เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3
152,365,600.00         152,365,600.00         
148,268,600.00         

4,097,000.00             

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2561
24 ธนัวาคม 2561

อา้เภอโพธิ์ประทับชา้ง  จงัหวดัพิจติร

ปี 2563 =   83,462,200    บาท

ราคางานทัง้โครงการ (ตามเล่ม พรบ.) =  231,400,000  บาท1. ประตูระบายน้้า 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยกอ่สร้างในช่องลัด (CutOff)
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ปี 2559-2560  =  95,486,900    บาท

ปี 2561  =  32,781,700     บาท

ปี 2562 =   19,669,200    บาท

ส้านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3   กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวงัจกิ

ความกา้วหน้าใน
การจดัหา(ใบ

เบิกซ้ือหรือจา้ง)
อนุมติัประมาณการ  19 ส.ค. 58

 -

119,077,656            

 11 ธ.ค. 58

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ทีป่ระเภทต่างๆ (สปก.)

172,034,800            

อนุมติัแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง  3 ก.ย. 58

วนัที่ประกาศเขตกอ่สร้าง  9 ก.ย. 58

ส่งประมาณการ  -
 -ได้รับอนุญาตใชพ้ื้นที่ (สปก.)

39,430,381.45           

-                          52,781,700.00           

-                          673,169.10               
-                          

ทดสอบความแน่นชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน งานก่อสร้างถนนทดแทน งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

3.21 

66.20 



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ประตูระบายน  าหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จ านวน 4 ช่อง
โครงการประตูระบายน  าท่าแห จังหวัดพิจิตร

ที่ตั งจุดก่อสร้าง ต าบลก าแพงดิน  อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
พิกัด

 - ก่อสร้างประตูระบายน ้า คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จา้นวน 4 ช่อง
 - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น   ป ี2562  =   80,000,000     บาท

     สามารถทดน ้าและเก็บกักเหนือประตูระบายน ้าได้  12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน ้าได้
1,965.9 ลบ.ม./วนิาที  โดยมีพื นที่รับประโยชน์  81,111 ไร่

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2562          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - ด้าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - จ้างเหมา          งานด าเนินการเอง

ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟืน้ฟู วงเงินทั งโครงการ

แผนการจดัที่ดนิ จ้านวน 27 แปลง เนื อที ่80 ไร่ ประกอบด้วย

 - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 25 แปลง ปัจจุบันอยูร่ะหว่างตรวจสอบทรัพย์

และจัดท้าบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน

 - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 2 แปลง ปัจจุบันอยูร่ะหว่างเตรียมด้าเนิน

การจัดประชุมคณะกรรมการกา้หนดค่าทดแทนทรัพยสิ์นเพื่อการชลประทาน

เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจา้ง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครั งที…่.
ส่ังหยุดงาน ครั งที…่.

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) -           -             
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) -           -             แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                            -                            

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 2,729,091.39                

   (สะสม) รวม(บาท) -                             2,729,091.39                

คิดเปน็(%) -                            3.41                           

สภาพปญัหาและ

สาเหตคุวามล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปญัหา

เดอืน

แผน

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

สรุปขอ้มลู รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปงีบประมาณ 2562
24 ธนัวาคม 2561

ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  350,000,000  บาท

  ป ี2563  =   120,000,000     บาท

  ป ี2564  =   150,000,000     บาท
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ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ป ี2562 - 2564
350,000,000  บาท

เงินงวด - เบกิที ่
สกก.3

80,000,000.00         75,572,096.00          
71,319,000.00           71,190,032.00           
8,681,000.00           4,382,064.00             

ความก้าวหน้า
ดา้นทีด่นิ

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซื อหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ประกาศ TOR 3 ก.ย.61
11 ก.ย.61

-
13 มี.ค.57

-ได้รับอนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้

ขอ้มูลจาก GFMIS ณ วันที ่24 ธันวาคม 2561
ผลงานปปีจัจบุนั

การเบกิจ่ายสะสม

80,000,000.00         75,572,096.00          

อนุมัติประมาณการ

5 ต.ค.61
ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้ 29 พ.ย.61

หจก.แพร่อรรถพร (1997)
ส่งประมาณการ 25 มิ.ย.61 30 พ.ย.61

7 ส.ค.61 29 ธ.ค.61
อนุมัติแผนจดัซื อ/จดัจา้ง 20 ส.ค. 61 30 วนั

สกก.3/ซ.07/2562
ประกาศเชิญชวน 899,495.00
อนุมัติรับราคา 20 ก.ย.61
ส่งผลจดัจา้ง

แผนงานปปีจัจบุนั

สถานท่ีก่อสร้างประตูระบายน ้าท่าแห 

0.00 

ปี 62 ป ี63 ปี 64 

0.00 

บริเวณบ่อก่อสร้างประตูระบายน ้า บริเวณบ่อก่อสร้างประตูระบายน ้า 
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