
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)

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท) 6,581,837.90            3,931,856.20 59.74%

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 64.59        23.83          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 63.84        23.38          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 32,730,123.73    27,786,578.38        

   (สะสม) รวม(บาท) 32,730,123.73    27,786,578.38        

คิดเปน็(%) 27.69               31.50                  

สภาพปญัหาและ
สาเหตคุวาม
ล่าชา้แผนการ

แก้ไขปญัหา

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

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

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 15 ส.ค. 60 150 วนั

403,200,000.00        403,200,000.00        

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซื อหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง ป ี2550 24 ต.ค. 60
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 9 ม.ค. 51 15 พ.ย.60
ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 31 พ.ค. 56 หจก.สิทธรุ่ิงโรจน์ (1997)

ประกาศ TOR 15 ส.ค. 60 สกก.3/ซ.06/2561

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

 (คิดเป็น 56%)

 - ทีดิ่นไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)

42,000.00                42,000.00                 - ทีดิ่นมีเอกสารสิทธิ์ 3,734 ไร่ (2,651 แปลง)

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

 ผลด าเนินการจา่ยค่าทีดิ่นปี 2556 - 2560
ความก้าวหน้า

ดา้นที่ดนิ

 แผนการจดัหาทีดิ่นรวม 5,534 ไร่ (3,351 แปลง)

  /งปม. 140 ล้านบาท

 เป็นเงิน 93,239,020.24 บาท 

  -  3,111 ไร่  (1,378 แปลง) 

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

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

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด
เงินงวด - เบกิที่ 

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            

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  520,200,000  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  =  117,000,000      บาท 

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (1L-RMC) งานท่อลอดคลองส่งน ้าชนิดท่อเหลี่ยม กม.1+230(RMC) ท่อลอดถนน (BOX CULVERT) กม.4+468.50 (RMC) 

ปี 57 ป ี58 ป ี59 ปี 60 ป ี61 

63.84 

64.59 



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 ่  150  ไร่ 

 - ด าเนนิการเอง

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหวา่งกองการอนุญาตเสนอ

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท) 8,725,724.80            2,552,984.55                   29.26

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) 24.41        11.20          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) 23.32        8.47           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 43,001,389.53    27,118,685.57        

   (สะสม) รวม(บาท) 43,001,389.53    27,118,685.57        

คิดเปน็(%) 48.75               30.75                  

สภาพปญัหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปญัหา

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 15 ส.ค. 60 90 วนั
สกก.3/ซ.02/2561

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

8 ส.ค. 60 30 ม.ค.61

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

 11 ต.ค. 59
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 1 พ.ย.60

บริษทั สิริวบิลูย์ จ ากัด
ส่งประมาณการ 3 ส.ค. 60 2 พ.ย.60

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

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซ้ือหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ประกาศ TOR 15 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60

 17 มิ.ย. 58
 19 ส.ค. 58

-ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้

168,200,000.00        168,200,000.00        

อนุมัติประมาณการ

 - ฝายหวังานและอาคารประกอบ  จ านวน 70 ไร่

 - ระบบส่งน้ าฝ่ังซ้าย และฝ่ังขวา จ านวน 80 ไร่

14,000,681.24          

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด

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

เงินงวด - เบกิที่ 
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           

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2561
28 กุมภาพันธ์ 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  =   80,000,000     บาท

  ป ี2564  =   70,000,000     บาท

47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระวาง 4843 III

ประกอบด้วย

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ปัจจบุันได้ด าเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ

ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18)

ความก้าวหน้า
ดา้นที่ดนิ

อธบิดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)

งานประกอบและต้ัง GABIONS งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% งานติดต้ังคานสะพาน PLANK GIRDER 

23.32 
ป ี60 ปี 61 ป ี62 ปี 63 

24.41 

ปี 64 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ชือ่ ปมก. ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอ่ืน โครงการประตรูะบายน  าคลองโคกชา้ง
ทีต่ั งจุดก่อสรา้ง อ าเภอเมอืง  จังหวัดพิษณโุลก
พิกัด

1. งานปอ้งกันตลิง่โครงการประตูระบายน  าคลองโคกช้าง (คลองหนองถ  า - โคกช้าง)

2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม.

3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแทน่ ความยาวรวม 2.948 กม.

4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2561          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - ด าเนนิการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี          งานด าเนินการเอง

ระยะเวลาก่อสร้าง
         ฟื้นฟู วงเงินทั งโครงการ

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท)

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 40.20        40.20          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 41.39        41.39          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 31,809,408.66    25,499,111.51        

   (สะสม) รวม(บาท) 31,809,408.66    25,499,111.51        

คิดเปน็(%) 46.37               37.17                  

สภาพปญัหาและ
สาเหตคุวาม
ล่าชา้แผนการ

แก้ไขปญัหา

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

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

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง  15 ส.ค. 60 30 วนั

65,050,000.00          68,600,000.00          

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซื อหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง  11 ต.ค. 60
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 30 ต.ค.60
ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ หจก.วฒันากิจวสัดุ

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

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

ไมม่กีารจัดซื อทีด่นิ

ป ี2561
65,050,000  บาท

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้า
ดา้นที่ดนิ

ตาม ปมก. อนมุัติเงินงวด
เงินงวด - เบกิที่ 

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

65,050,000               68,600,000.00           

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561

ผลผลิตที่ 4 : การปอ้งกันและบรรเทาภยั
จากน้ า

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  65,050,000  บาท

  ป ี2561  =   65,050,000     บาท
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งาน U-SHAPE คลองแท่น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948 กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง งาน U-SHAPE คลองแท่น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948 

ป ี61 

41.39 
40.20 



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) 30,297,899.56     4,416,940.50               14.58                          

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 100.00       100.00
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 96.28         96.28 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา
 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน
   (สะสม) รวม(บาท)

คิดเป็น(%)

สภาพปัญหาและ - ผู้รับจา้งได้มหีนังสือลงวันที ่23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายสัุญญา 234 วัน จากกรณีปัญหาเร่ืองทีดิ่นไมส่ามารถเขา้ปฏบิัติงานได้  

สาเหตุความล่าช้า - ผู้รับจา้งได้มหีนังสือลงวันที ่17 สิงหาคม 2560 รายงานปัญหาอปุสรรคเนือ่งจากเกดิปัญหาน้้าท่วมพืน้ทีก่อ่สร้างเป็นบริเวณกว้าง ไมส่ามารถเขา้ปฏบิัติงานได้

  

แผนการ - กรมได้อนุมติัเมือ่วันที ่24 ตุลาคม 2560 ขยายอายสัุญญา เป็นเวลา 120 วัน (นับถดัจากวันครบก้าหนดอายสัุญญา)

แกไ้ขปัญหา - อยูร่ะหว่างกองพัสดุพิจารณางดค่าปรับ จ้านวน 81 วัน (ต้ังแต่วันที ่26 กรกฎาคม 2560 ถงึ วันที ่14 ตุลาคม 2560)

-                          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.)

900 วนั

หจก.จรัิงกรณ์กอ่สร้าง

 25 ส.ค. 60

 5 ม.ีค. 58

เงินกนัเหลือมปี,เงินกนัขยาย,ฯลฯ

 กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 ม.ีค. 58

 -ส่งผลจดัจา้ง  -
อนุมติัรับราคา  18 ก.พ. 58 สัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2559 ลว. 9 ต.ค.58

แผนงานปี 2560 ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วนัที่ 28 กมุภาพันธ ์2561
ผลงานปี 2560

การเบิกจา่ยสะสม

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

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.)

-                          
-                          

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2561
28 กมุภาพันธ ์2561

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 

47 PPT 692700 N  1712600 E  ระวาง 5139-I

ปี 2558  =  65,353,155     บาท

ปี 2559  =  91,522,483     บาท

ปี 2560  =  57,124,362     บาท

-                          

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             

159,823,406.25         

1,251,077.50-             

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)

งานรางน ้าด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย คลองส่งน ้าสาย RMC  งานหินคลุกบดอัดแน่น คลองส่งน ้าสาย 1L-RMC 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
(ปรับแผน) 

96.28 100 



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 - 2560          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 2561
 - จา้งเหมา เงินกนัขยาย/กนัเหล่ือม เบิกจา่ย % เบิกจา่ย

รวม(บาท) 59,681,550.30       2,680.00                        0.0045                           

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 46.05 26.25
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 2.53 -             แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -                           -                           
 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน -                           -                           
   (สะสม) รวม(บาท) -                           -                           

คิดเป็น(%) -                           -                           

สภาพปัญหาและ  - ผู้รับจ้างน้าเคร่ืองจักร - เคร่ืองมือ และบุคลากรเข้าปฏิบัติงานน้อยกวา่แผนทีว่างไว้
สาเหตุความล่าช้า  - ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้และหยุดท้าการก่อสร้างต้ังแต่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง วนัที ่4 ธนัวคม 2560 เนือ่งจากปริมาณน้้าในแม่น้้ายมล้นตล่ิง 

เกิดผลกระทบท้าให้น้้าท่วมบริเวณพืน้ทีก่่อสร้าง

แผนการ  - เนือ่งจากผลงานก่อสร้างล่าช้ากวา่แผน เห็นควรเสนอกรมให้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน
แกไ้ขปัญหา

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

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

 -ส่งผลจดัจา้ง  -
อนุมติัรับราคา 28 ก.ย. 58  -

แผนงานปี 2561 ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วนัที่ 28 กมุภาพันธ ์2561
ผลงานปี 2561

การเบิกจา่ยสะสม

ปี 2559 - ปี 2562
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                 

ในวันที ่9 กนัยายน 2558 

จ้านวนเงิน 1,699,250 บาท

- ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพยไ์ด้จดัท้าบัญชี

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             

115,486,900             

ตาม ปมก. อนุมติัเงินงวด
เงินงวด - เบิกที่ 

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

4,097,000                 

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2561
28 กมุภาพันธ ์2561

อา้เภอโพธิ์ประทับชา้ง  จงัหวดัพิจติร

ปี 2562 =   83,131,400    บาท

ราคางานทัง้โครงการ (ตามเล่ม พรบ.) =  231,400,000  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 =   32,781,700    บาท

ส้านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3   กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวงัจกิ

ความกา้วหน้าใน
การจดัหา(ใบ

เบิกซ้ือหรือจา้ง)
อนุมติัประมาณการ  19 ส.ค. 58

 -

132,190,155            

 11 ธ.ค. 58

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ทีป่ระเภทต่างๆ (สปก.)

152,365,600            

อนุมติัแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง  3 ก.ย. 58

วนัที่ประกาศเขตกอ่สร้าง  9 ก.ย. 58

ส่งประมาณการ  -
 -ได้รับอนุญาตใชพ้ื้นที่ (สปก.)

39,430,381.45           

-                          20,000,000.00           

-                          296,523.25               
-                          

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร งานก่อสร้างถนนทดแทน งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง) 

ปี 59 ปี 60 

46.05 
ปี 61 ปี 62 

2.53 



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  =   236,035,900     บาท

 - เพ่ิมพื นทีช่ลประทาน (ระยะที ่1) 27,200 ไร่   - แผนเพ่ิมพื นทีช่ลประทาน (ฝ่ังซ้าย) 48,800 ไร่     ปี 2563  =   129,632,900     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
 - ด าเนนิการเอง(ค่าควบคุมงาน)

เงินกนัเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท) 32,239,000.00          6,444,035.36                   19.99

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 8.17          8.17           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 5.45          5.45           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                     

 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน 907,717.30        630,521.05            

   (สะสม) รวม(บาท) 907,717.30        630,521.05            

คิดเปน็(%) 0.81% 0.56%

สภาพปญัหาและ  - ผู้รับจ้างน าเคร่ืองจักร - เคร่ืองมือ เข้าปฏบิติังานน้อยกวา่แผนที่วางไว้
สาเหตคุวาม
ล่าชา้

 - เกิดปญัหาน้ าท่วมในพืน้ที่ก่อสร้างเปน็บริเวณกวา้งในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏบิติังานได้

แผนการ
แก้ไขปญัหา

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปปีจัจุบนั ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

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

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง  7 ก.ย.59 1,200 วนั

235,724,200.00        235,724,200.00        

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบกิซื อหรือจ้าง)

วนัที่ประกาศเขตก่อสร้าง ป ี2550 18 ต.ค. 59
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 9 ม.ค. 51  29 มีนาคม 2560
ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 31 พ.ค. 56 บริษทั ทิพากร จ ากัด

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

ส่งประมาณการ 18 พฤษภาคม 2560
อนุมัติประมาณการ 29 สิงหาคม 2563

 (คิดเป็น 55%)

 - ทีดิ่นไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)

3,793,000                 - 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 93,239,020.24 บาท 

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

3,600,000.00             
89,360,852.40          ป ี2560 - ป ี2563
2,000,000.00            603,255,250.74  บาท (ราคากลาง)

108,331,200.00          

112,124,200.00        112,124,200.00        

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2561
28 กุมภาพันธ์ 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
เงินงวด - เบกิที่ 

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

120,000,000              120,000,000.00          

32,239,148              

3,600,000.00            

งานท่อลอดคลองส่งน ้า กม.1+750 (LMC) งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (5R-LMC) งานขุดเปิดหน้าดิน คลองส่งน ้าสาย 1R-4R-LMC 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ป ี63 

5.45 

8.17 
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