
โครงการ สํานักงานก�อสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข�อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ระบบส�งน้ําพรอมอาคารประกอบ โครงการอ�างเก็บน้ําคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) 
ที่ตั้งจุดก�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. 

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

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป' 2557 - 2560          จางเหมาทั้งโครงการ

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

 - โอนลด ตามใบจัดสรร ระยะเวลาก�อสราง
         ฟ45นฟู  - คงเหลือ วงเงินทั้งโครงการ

ป' 2561
 - ดําเนินการเอง
 - จ�างเหมา
 - ดําเนินการเอง (ค.าควบคุม)
 *งบประมาณถูกพับ
 - เบิกจ.าย
 - คงเหลือ
ป' 2562
 - ดําเนินการเอง
 - จ�างเหมา

เงินกันเหลือมปA เบิกจ.าย % เบิกจ.าย
รวม(บาท) 11,394,460.69        2,103,432.65 18.46%

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

 - เปอร.เซ็นต. แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 87.20        39.20         
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 79.84        24.06         แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ�าย  - จางเหมา 1,049,073.80    1,049,073.80       
 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 37,944,609.89   37,944,609.89       

   (สะสม) รวม(บาท) 38,993,683.69   38,993,683.69       

คิดเปPน(%) 33.33              33.33                  

สภาพป<ญหาและ เน่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรบางส.วนยังไม.ได�ดําเนินการเก็บเกี่ยว จึงไม.สามารถเข�าใช�พ้ืนที่สําหรับก.อสร�างได�
สาเหตุความ

แผนการ ดําเนินการประสานผู�นําชุมชนและราษฎรเจ�าของที่ดินให�เร.งดําเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต
แกไขป<ญหา

86,049,000.00         
21,430,000.00         

85,710,211.00         
10,137,016.00         

ส.งผลจัดจ�าง

แผนงานปAป<จจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
ผลงานปAป<จจุบัน

การเบิกจ�ายสะสม

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

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ�าง 20 ส.ค. 61 60 วัน

510,679,000.00       490,906,096.00       

-                        9,401,371.22           
76,496,590.32         

ความกาวหนา

ในการจัดหา

(ใบเบิกซื้อหรือ

จาง)

วันที่ประกาศเขตก.อสร�าง ป' 2550 5 ต.ค. 61
ทําเร่ืองขออนุญาตใช�พ้ืนที่ สปก. 9 ม.ค. 51 15 พ.ย.61
ได�รับอนุญาตใช�พ้ืนที่ สปก. 31 พ.ค. 56 บริษัท ตึกนํ้าเงินสตีล จํากัด

ประกาศ TOR 6 ก.ย. 61 สกก.3/ซ.03/2562

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

 (คิดเปRน 72%)

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

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

-                        

เงินกันเหลือมปA,เงินกันขยาย,ฯลฯ

95,847,227.00         

 ผลดําเนินการจ.ายค.าที่ดินป' 2556 - 2560
ความกาวหนา

ดานที่ดิน

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

  /งปม. 140 ล�านบาท

 เปRนเงิน 155,289,762.49 บาท 

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

107,479,000.00       

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

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

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกที่ 

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           

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปAงบประมาณ 2562

2 เมษายน 2562

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล.งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานท้ังโครงการ =  510,679,000  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

 - แผนการเพิ่มพื้นท่ีชลประทานรวม  76,000 ไร�

  ปA 2560  =   80,000,000     บาท

  ปA 2561  =   88,200,000    บาท 

  ปA 2562  =  107,479,000      บาท 

ท.อลอดคลองส.งน้ํา กม.2+750  (2R-1L-RMC) -งานขุดลอกคลองระบาย (MD2)งานดาดคอนกรีตคลองส.งน้ํา (3L-RMC)

ปA 57 ปA 58 ปA 59 ปA 60 ปA 61

79.84

87.20

ปA 62



โครงการ สํานักงานก�อสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข�อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม�สลิด
ที่ตั้งจุดก�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          จางเหมาทั้งโครงการ

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

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

ป� 2561 พ.ท.ป/าสงวนแห#งชาติ เนื้อที่   144-1-7  ไร# 

 - ดําเนินการเอง
 - เบิกจ#าย
 - โอนลด 
 *งบประมาณถูกพับ
 - คงเหลือ

ป� 2562 และป/าโป/งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 

 - ดําเนินการเอง

เงินกันเหลือมป< เบิกจ#าย % เบิกจ#าย
รวม(บาท) 5,350,308.18          4,626,571.18                   86.47

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

 - เปอร=เซ็นต= แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 50.24        33.54         
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 49.15        34.39         แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ�าย  - จางเหมา -                  -                     
 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 24,199,839.83   24,208,319.15       

   (สะสม) รวม(บาท) 24,199,839.83   24,208,319.15       

คิดเปNน(%) 48.40              48.42                  

สภาพป1ญหาและ

สาเหตุความล�าชา

แผนการ

แกไขป1ญหา

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ�าง 20 ส.ค. 61 120 วัน
สกก.3/ซ.14/2562

ประกาศเชิญชวน 2,354,424.00
อนุมัติรับราคา 28 ก.ย. 61

10 ส.ค. 61 10 พ.ค. 62

ส#งผลจัดจ�าง

แผนงานป<ป1จจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
ผลงานป<ป1จจุบัน

การเบิกจ�ายสะสม

26 ธ.ค. 61
ทําเร่ืองขออนุญาตใช�พ้ืนที่ป/าไม� 10 ม.ค. 62

บริษัท สิริวิบูลยJ จํากัด
ส#งประมาณการ 18 ก.ค. 61 11 ม.ค. 62

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

ความกาวหนา

ในการจัดหา

(ใบเบิกซื้อหรือ

จาง)

วันที่ประกาศเขตก#อสร�าง

ประกาศ TOR 15 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61

 17 มิ.ย. 58
 19 ส.ค. 58

5 มี.ค.61ได�รับอนุญาตใช�พ้ืนที่ป/าไม�

218,200,000.00       193,035,318.76       

อนุมัติประมาณการ

 - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ  จํานวน 62-2-85 ไร#

 - ระบบส#งนํ้าฝOPงซ�าย และฝOPงขวา จํานวน 51-1-44 ไร#11,164,000.00          

2,898,836.28           

71,590,603.88          

14,000,681.24         

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ป< 2560 - 2564
-                         368,200,000  บาท

เงินงวด - เบิกที่ 

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          

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการป<งบประมาณ 2562

2 เมษายน 2562

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล#งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่

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  =   50,000,000     บาท

  ป< 2564  =  100,000,000     บาท
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ประกอบด�วย

เงินกันเหลือมป<,เงินกันขยาย,ฯลฯ

50,000,000.00          50,000,000.00          

      กรมป/าไม�อนุญาตให�กรมชลประทานเข�าใช�

5 ตุลาคม 2561

ประโยชนJในเขตป/าสงวนแห#งชาติป/าแม#สลิด

50,000,000.00         50,000,000.00         

ความกาวหนา

ดานที่ดิน

     ขออนุญาตใช�พื้นที่ในเขตป/าถาวรฯ เมื่อวันที่

2,546,559.84           

งานสะพานน้ํา งานดินถมบดอัดแน#นด�วยเครื่องจกัรงานรางระบายน้าํ คสล.แบบ U-SHAPE 

49.15

ป< 60 ป< 61 ป< 62 ป< 63

50.24
ป< 64



โครงการ ข�อมูลรายงาน ณ    
ชื่อ ปมก. ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล"งนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ที่ต้ังจุดก"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 - 2561          จ�างเหมาทั้งโครงการ

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

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

 - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน) ความก�าวหน�า
โอนลด ด�านที่ดิน
 - 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 2562
 - จ�างเหมา เงินกันขยาย/กันเหลื่อม เบิกจ"าย % เบิกจ"าย

รวม(บาท) 59,304,904.45         221,720.00                       0.37                                 

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

 - เปอร,เซ็นต, แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 100.00 0.00
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 3.21 0.00 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ"าย  - จ�างเหมา -                          -                           
 - กราฟผลงาน  - ค"าควบคุมงาน -                          -                           
   (สะสม) รวม(บาท) -                          -                           

คิดเปUน(%) -                          -                           

สภาพปVญหาและ  - เน่ืองจากพบปVญหาดินฐานเปUนดินอ"อน จําเปUนต�องแก�ไขแบบก"อสร�าง ผู�รับจ�างได�ขอหยุดงานต้ังแต"วันที่ 11 พ.ค.61 เปUนต�นไป ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจการ
สาเหตุความล"าช�า จ�างรวบรวมข�อมูลเสนอกรมพิจารณาแก�ไขแบบ โดย รธส.ได�เห็นชอบเม่ือวันที่ 18 ต.ค61 และ รธว.ได�อนุมัติในหลักการแก�ไขแบบ เม่ือวันที่ 6 พ.ย.61 

ซึ่งแบบก"อสร�างอนุมัติเม่ือวันที่ 9 พ.ย.61  ปVจจุบันอยู"ระหว"างข้ันตอนแก�ไขสัญญา

แผนการ  - ประสานงานติดตามการแก�ไขสัญญาอย"างต"อเน่ือง พร�อมเตรียมความพร�อมการดําเนินงานก"อสร�างต"อไป
แก�ไขปVญหา

39,430,381.45           

-                         52,781,700.00           

-                         673,169.10               
-                         

ความก�าวหน�าใน

การจัดหา(ใบเบิก

ซื้อหรือจ�าง)

อนุมัติประมาณการ  19 ส.ค. 58

 -

151,859,355.00        

 11 ธ.ค. 58

ทําเรื่องขออนุญาตใช�พ้ืนที่ประเภทต"างๆ (สปก.)

172,034,800.00        

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ�าง  3 ก.ย. 58

วันที่ประกาศเขตก"อสร�าง  9 ก.ย. 58

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

สรุปข�อมูล รายงานความก�าวหน�าผลการดําเนินการป6งบประมาณ 2561

2 เมษายน 2562

อําเภอโพธิ์ประทับช�าง  จังหวัดพิจิตร

ป6 2563 =   83,462,200    บาท

ราคางานท้ังโครงการ (ตามเล"ม พรบ.) =  231,400,000  บาท1. ประตูระบายนํ้า 5 ช"อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก"อสร�างในช"องลัด (CutOff)
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ป6 2559-2560  =  95,486,900    บาท

ป6 2561  =            -     บาท

ป6 2562 =   52,450,900    บาท

สํานักงานก"อสร�างชลประทานขนาดกลางที่ 3   กองพัฒนาแหล"งนํ้าขนาดกลาง

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ�านวังจิก

148,268,600.00          

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกที่ 

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

4,097,000.00             4,097,000.00             

ในวันที่ 9 กันยายน 2558 

จํานวนเงิน 1,699,250 บาท

- ฝjายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย,ได�จัดทําบัญชี

52,450,900.00           

52,957,145.00           

59,304,904.45           

-                         
-                         

-                         175,445.00               

40,103,550.55           

56,056,518.55           
3,248,385.90             

ป6 2559 - ป6 2563
231,400,000

ทดแทนทรัพย, ประกอบด�วย
  1.บัญชีค"าที่ดิน 1 บัญชี จํานวน 15 แปลง เน้ือ 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 2562 ข�อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
ผลงานป6 2562

การเบิกจ"ายสะสม

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

19,669,200.00           
19,669,200.00           52,450,900.00           

ทดสอบความแน�นช้ันวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทนงานก�อสร�างถนนทดแทนงานขุดดินด�วยเครื่องจักร(บ�อก�อสร�าง)

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62

3.21

100



โครงการ สํานักงานก�อสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข�อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ประตูระบายนํ้าหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จํานวน 5 ช�อง
โครงการประตูระบายนํ้าท�านางงาม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ต้ังจุดก�อสราง ตําบลท�านางงาม  อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด

 - ก�อสร�างประตูระบายน้ํา คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค�ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จํานวน 5 ช�อง
 - ก�อสร�างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม.   ป2 2562  =   70,000,000     บาท

 - ก�อสร�างบันไดปลา คสล. และก�อสร�างส�วนประกอบอ่ืน
     สามารถทดน้ําและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ําได�  7.60 ล�าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ําได�
1,833.70 ลบ.ม./วินาที  โดยมีพื้นท่ีรับประโยชน7  51,375 ไร�

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป9 2562          จางเหมาทั้งโครงการ

 - ดําเนินการเอง          จางเหมาบางส�วน
         เหล่ือมป9  - จ�างเหมา          งานดําเนินการเอง

ระยะเวลาก�อสราง
         ฟ;<นฟู วงเงินทั้งโครงการ

แผนการจัดท่ีดิน จํานวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร� ประกอบด�วย

 - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 40 แปลง ปAจจุบันอยู�ระหว�างจัดทําบัญชี

ขออนุมัติค�าทดแทน

 - ที่ดินที่ไม�มีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 2 แปลง ปAจจุบันอยู�ระหว�างเตรียมดําเนิน

การจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค�าทดแทนทรัพย7สินเพ่ือการชลประทาน

เงินกันเหลือมป2 เบิกจ�าย % เบิกจ�าย
รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู�รับจ�าง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก�ไขสัญญา ครั้งท่ี….
ส่ังหยุดงาน ครั้งท่ี….

 - เปอร9เซ็นต9 แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 3.48           22.37          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 8.33           53.53          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ�าย  - จางเหมา 7,374,142.54                7,374,142.54                

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 29,055,302.91                29,055,302.91                

   (สะสม) รวม(บาท) 36,429,445.45                36,429,445.45                

คิดเปLน(%) 52.04                           52.04                           

สภาพปNญหาและ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม (สผ.) ขอให�ระงับการก�อสร�างโครงการประตูระบายน้ําท�านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ
สาเหตุความล�าชา สํานักบริหารโครงการ ท่ี สบก.1234/2562 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ7 2562

แผนการ

แกไขปNญหา

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ�าง 20 ส.ค. 61 30 วัน
สกก.3/ซ.01/2562

ประกาศเชิญชวน 807,000.00 บาท
อนุมัติรับราคา 20 ก.ย.61
ส�งผลจัดจ�าง

แผนงานป2ปNจจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
ผลงานป2ปNจจุบัน

การเบิกจ�ายสะสม

70,000,000.00           61,752,959.00           

อนุมัติประมาณการ

5 ต.ค.61
ทําเรื่องขออนุญาตใช�พื้นท่ีปMาไม� 12 พ.ย.61

บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จํากัด
ส�งประมาณการ 22 มิ.ย.61 13 พ.ย.61

7 ส.ค.61 12 ธ.ค.61
ความกาวหนา

ในการจัดหา(ใบ

เบิกซื้อหรือจาง)

วันท่ีประกาศเขตก�อสร�าง

ประกาศ TOR 4 ก.ย.61
12 ก.ย.61

-
19 มี.ค.61

-ได�รับอนุญาตใช�พื้นท่ีปMาไม�

ความกาวหนาดาน

ที่ดิน

450,000,000  บาท

เงินงวด - เบิกที่ 

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            

เงินกันเหลือมป2,เงินกันขยาย,ฯลฯ

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการป2งบประมาณ 2562

2 เมษายน 2562

ผลผลิตท่ี 2 : จัดหาแหล�งน้ําและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานท้ังโครงการ =  450,000,000  บาท

  ป2 2563  =   140,000,000     บาท

  ป2 2564  =   240,000,000     บาท
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ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ป2 2562 - 2564

งานขุดบ�อก�อสร�างประตูระบายน้ํา

8.33

ป2 61 ป2 62 ป2 63

3.48

งานขุดบ�อก�อสร�างประตูระบายน้ํา เตรียมงานพื้นประตูระบายน้ํา



โครงการ สํานักงานก�อสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข�อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ประตูระบายนํ้าหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จํานวน 4 ช�อง
โครงการประตูระบายนํ้าท�าแห จังหวัดพิจิตร

ที่ต้ังจุดก�อสราง ตําบลกําแพงดิน  อําเภอสามง�าม  จังหวัดพิจิตร
พิกัด

 - ก�อสร�างประตูระบายน้ํา คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จํานวน 4 ช�อง
 - ก�อสร�างบันไดปลา คสล. และก�อสร�างส�วนประกอบอ่ืน   ป/ 2562  =   80,000,000     บาท

     สามารถทดน้ําและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ําได�  12.60 ล�าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ําได�
1,965.9 ลบ.ม./วินาที  โดยมีพื้นท่ีรับประโยชน6  81,111 ไร�

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป9 2562          จางเหมาทั้งโครงการ

 - ดําเนินการเอง          จางเหมาบางส�วน
         เหล่ือมป9  - จ�างเหมา          งานดําเนินการเอง

ระยะเวลาก�อสราง
         ฟ;<นฟู วงเงินทั้งโครงการ

แผนการจัดท่ีดิน จํานวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร� ประกอบด�วย

 - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 23 แปลง ป@จจุบันอยู�ระหว�างตรวจสอบ

ทรัพย6สินและจัดทําบัญชีขออนุมัติค�าทดแทน

 - ที่ดินที่ไม�มีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 5 แปลง ป@จจุบันอยู�ระหว�างเตรียมดําเนิน

การจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค�าทดแทนทรัพย6สินเพ่ือการชลประทาน

เงินกันเหลือมป/ เบิกจ�าย % เบิกจ�าย
รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู�รับจ�าง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก�ไขสัญญา ครั้งท่ี….
ส่ังหยุดงาน ครั้งท่ี….

 - เปอร9เซ็นต9 แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 6.40           28.00          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 6.33           27.68          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ�าย  - จางเหมา 2,335,875.90                2,335,875.90                

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 33,565,445.16                33,565,445.16                

   (สะสม) รวม(บาท) 35,901,321.06                35,901,321.06                

คิดเปLน(%) 44.88                           44.88                           

สภาพปNญหาและ

สาเหตุความล�าชา

แผนการ

แกไขปNญหา

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ�าง 20 ส.ค. 61 30 วัน
สกก.3/ซ.07/2562

ประกาศเชิญชวน 899,495.00
อนุมัติรับราคา 20 ก.ย.61
ส�งผลจัดจ�าง

แผนงานป/ปNจจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
ผลงานป/ปNจจุบัน

การเบิกจ�ายสะสม

80,000,000.00           75,572,096.00           

อนุมัติประมาณการ

5 ต.ค.61
ทําเรื่องขออนุญาตใช�พื้นท่ีปLาไม� 29 พ.ย.61

หจก.แพร�อรรถพร (1997)
ส�งประมาณการ 25 มิ.ย.61 30 พ.ย.61

7 ส.ค.61 29 ธ.ค.61
ความกาวหนา

ในการจัดหา(ใบ

เบิกซื้อหรือจาง)

วันท่ีประกาศเขตก�อสร�าง

ประกาศ TOR 3 ก.ย.61
11 ก.ย.61

-
13 มี.ค.57

-ได�รับอนุญาตใช�พื้นท่ีปLาไม�

ความกาวหนาดาน

ที่ดิน

350,000,000  บาท

เงินงวด - เบิกที่ 

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              

เงินกันเหลือมป/,เงินกันขยาย,ฯลฯ

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการป/งบประมาณ 2562

2 เมษายน 2562

ผลผลิตท่ี 4 : โครงการปQองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา

ลักษณะโครงการ

 ราคางานท้ังโครงการ =  350,000,000  บาท

  ป/ 2563  =   120,000,000     บาท

  ป/ 2564  =   150,000,000     บาท

47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ป/ 2562 - 2564

สถานท่ีก�อสร�างประตูระบายน้ําท�าแห

6.33

ป/ 62 ป/ 63 ป/ 64

6.40

งานขุดบ�อก�อสร�างประตูระบายน้ํา งานขุดบ�อก�อสร�างประตูระบายน้ํา



โครงการ สํานักงานก�อสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข�อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ระบบส�งน้ําพรอมอาคารประกอบ โครงการระบบส�งน้ําอ�างเก็บน้ําคลองโพธิ์ (ฝ&'งซาย) 
ที่ตั้งจุดก�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�วนประกอบอื่น   ป� 2562  =     75,735,000     บาท

 - เพิ่มพื้นท่ีชลประทาน (ระยะท่ี 1) 27,200 ไร�   - แผนเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน (ฝ&'งซาย) 48,800 ไร�     ป� 2563  =   289,933,800     บาท

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป� 2560          จางเหมาทั้งโครงการ

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

 - เบิกจ2าย ระยะเวลาก�อสราง
         ฟ78นฟู  - โอนลด ตามใบจัดสรร วงเงินทั้งโครงการ

 - คงเหลือ
ป� 2561

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

 - เบิกจ2าย  ผลดําเนินการจ2ายค2าที่ดินป� 2556 - 2561

 - โอนลด ตามใบจัดสรร   -  3,430 ไร2  (1,522 แปลง) 

 - คงเหลือ  (คิดเปCน 72%)

ป� 2562  เปCนเงิน 155,289,762.49 บาท 

 - จ�างเหมา
 - ดําเนินการเอง(ค2าควบคุมงาน)

เงินกันเหลือมป�/ขยาย เบิกจ2าย % เบิกจ2าย
รวม(บาท) 61,990,194.82                           -   

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

 - เปอร1เซ็นต1 แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 35.75        10.90         
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 10.86        -             แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ�าย  - จางเหมา
 - กราฟผลงาน  - ค�าควบคุมงาน 263,318.80       263,318.80           

   (สะสม) รวม(บาท) 263,318.80       263,318.80           

คิดเปPน(%) 0.36                0.36                    

สภาพป&ญหาและ  - เน่ืองจากงานจัดหาที่ดิน ไม2สามารถดําเนินงานได�ตามแผนงานที่วางไว�บางส2วนเปCนผลทําให�ไม2สามารถส2งมอบพ้ืนที่ให�กับผู�รับจ�างได�
สาเหตุความ  - ผู�รับจ�างขอหยุดงานก2อสร�างชั่วคราว ตามหนังสือของผู�รับจ�างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

แผนการ  - เร2งรัดงานจัดหาที่ดินให�สามารถดําเนินการก2อสร�างได�ต2อเน่ืองร2วมกับเจ�าหน�าที่จัดหาที่ดิน
แกไขป&ญหา

การเบิกจ�ายสะสม

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

103,478,098.00        
1,325,400.00           

103,478,098.00         
1,325,400.00            

ส2งผลจัดจ�าง

แผนงานปRป&จจุบัน ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
ผลงานปRป&จจุบัน

อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ�าง  7 ก.ย.59 1,200 วัน
กจ.10/2560 (สพด.)

ส2งประมาณการ 18 พฤษภาคม 2560
อนุมัติประมาณการ 29 สิงหาคม 2563

18 ต.ค. 59
ทําเร่ืองขออนุญาตใช�พ้ืนที่ สปก. 9 ม.ค. 51  29 มีนาคม 2560
ได�รับอนุญาตใช�พ้ืนที่ สปก. 31 พ.ค. 56 บริษัท ทิพากร จํากัด

336,734,698.00       299,173,409.18       

61,990,194.82         
28,976,098.00         

ความกาวหนา

ในการจัดหา

(ใบเบิกซื้อหรือ

จาง)

วันที่ประกาศเขตก2อสร�าง ป� 2550

ประกาศ TOR  19 ต.ค.59

27,743,098.00         

เงินกันเหลือมปR,เงินกันขยาย,ฯลฯ

104,803,498.00       104,803,498.00       

ความกาวหนา

ดานที่ดิน

 แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร2 (3,351 แปลง)

  /งปม. 140 ล�านบาท

21,157,907.18         
3,793,000.00           

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

108,331,200.00       108,331,200.00         
108,331,200.00       72,769,911.18         

 - ที่ดินไม2มีเอกสารสิทธ์ิ 1,800 ไร2 (700 แปลง)

32,239,148             

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

เงินงวด - เบิกที่ 

สกก.3
123,600,000.00       121,600,000.00       

120,000,000            120,000,000.00         

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปRงบประมาณ 2562

2 เมษายน 2562

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล2งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่

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

 - แผนการเพิ่มพื้นท่ีชลประทานรวม  76,000 ไร�

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

งานขุดเปTดหน�าดนิคลองส2งน้าํสาย 1R-LMC งานท2อลอดคลองส2งน้ํา กม.4+880 (LMC)งานขุดบ2อก2อสร�างอาคาร กม.4+852.15 (1R-LMC)

ปR 60 ปR 61 ปR 62 ปR 63

10.86

35.75
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