
โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ค่าก่อสรา้งอาคารประกอบและส่วนประกอบอ่ืน โครงการอ่างเก็บน  าคลองโพธิ ์(ระยะที ่1 ) 
ทีตั่ งจุดก่อสรา้ง ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด 47 PNT 1731946 N  566291 E  ระวาง 4940 II-III

1. กิจกรรมปรบัปรงุด้านทา้ยน  าอาคารทดน  าฝายบ้านตลิ่งสูง

2. อาคารเพ่ิมในคลองส่งน  า จ านวน 216 แหง่

3. อาคารเพ่ิมเติมในคลองระบายน  า จ านวน 5 แหง่

4. ปรบัปรงุถนนลูกรงัคันคลองส่งน  า จ านวน 5 สายคลอง

5. กิจกรรมลาดยางถนนบนคันคลองฝายทดน  าบ้านตลิ่งสูง

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2563          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - งานด าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - งานจา้งเหมา          งานด าเนินการเอง

ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟื้นฟู โอนลด วงเงนิทั งโครงการ

 - ด าเนินการเอง

เงนิกันเหลือมปี เบิกจา่ย % เบิกจา่ย
รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจา้ง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แกไ้ขสัญญา คร้ังที…่.
ส่ังหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 98.27        98.27         
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 76.16        76.16         แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา  -  -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 50,250,951.70   50,250,951.70      

   (สะสม) รวม(บาท) 50,250,951.70   50,250,951.70      

คิดเป็น(%) 77.25% 77.25%

สภาพปัญหาและ เร่ิมเข้าด าเนินการกอ่สร้าง เมือ่วันที่ 16 มีนาคม 2563
สาเหตุความ
ล่าช้าแผนการ

แก้ไขปัญหา

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง  18 ก.พ. 63  150 วัน

การเบิกจา่ยสะสม

ประกาศเชิญชวน  25 ก.พ. 63  15,300,000 บาท
อนุมัติรับราคา  30 ม.ีค.63

อนุมัติประมาณการ  31 ม.ค.63  10 ก.ย.63

ส่งผลจดัจา้ง

แผนงานปีปัจจบัุน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ผลงานปีปัจจบัุน

ความก้าวหน้า
ในการจดัหา(ใบ
เบิกซื อหรอืจา้ง)

วันที่ประกาศเขตกอ่สร้าง ปี 2550  27 ก.พ.63
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก. 9 ม.ค. 51  13 เม.ย.63
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก. 31 พ.ค. 56 บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จ ากดั

ประกาศ TOR  25 ก.พ. 63 สกก.3/ซ.11/2563

ส่งประมาณการ   17 ม.ค.63  14 เม.ย.63

72,492,321.00         65,053,391.00         

เงนิกันเหลือมปี,เงนิกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงนิงวด - เบิกที่ 

สกก.3
70,000,000.00         65,053,391.00         
62,613,000.00         62,570,720.00           
7,387,000.00           4,974,992.00             

ปี 2563
70,000,000  บาท

2,492,321.00           2,492,321.00           

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2563
30 กันยายน 2563

ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  70,000,000  บาท

  ปี 2563  =   70,000,000     บาท

งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (ท้ายฝายตลิ่งสูง) งานขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้า งานเจาะทดสอบดินฐานรากสะพานรถยนต์ 

34.38 

52.32 

ป ี63 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ระบบส่งน  าและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ความยาว 32.137 กม.
ทีตั่ งจุดก่อสรา้ง อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
พิกัด

1. ก่อสรา้งฝายคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พรอ้มอาคารประกอบ

2. ก่อสรา้ง ทรบ.ปากคลองฝ่ังซ้าย และฝ่ังขวา พรอ้มรางระบายน  าคอนกรตีเสรมิเหล็กแบบ U-SHAPE

3. ก่อสรา้งระบบส่งน  าพรอ้มอาคารประกอบ

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2560-2561          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - ด าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - เบิกจา่ย          งานด าเนินการเอง

 - โอนลด ตามใบจดัสรร ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟื้นฟู  - คงเหลือ วงเงนิทั งโครงการ

ปี 2562 พ.ท.ปา่สงวนแหง่ชาติ เนื้อที่   144-1-7  ไร่ 

 - ด าเนินการเอง
 - เบิกจา่ย
 - โอนลด 
 *งบประมาณถูกพับ
 - คงเหลือ

ปี 2563 และปา่โปง่แดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 

 - ด าเนินการเอง

เงนิกันเหลือมปี เบิกจา่ย % เบิกจา่ย
รวม(บาท) 5,350,308.18          4,991,981.63                   93.30

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจา้ง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แกไ้ขสัญญา คร้ังที…่.
ส่ังหยุดงาน คร้ังที่….

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 50.00        100.00        
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 49.52        98.08         แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -                 -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 49,971,701.42    49,971,701.42        

   (สะสม) รวม(บาท) 49,971,701.42    49,971,701.42        

คิดเป็น(%) 99.94% 99.94%

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

ประกอบด้วย

เงนิกันเหลือมปี,เงนิกันขยาย,ฯลฯ

50,000,000.00           50,000,000.00           

      กรมปา่ไม้อนุญาตใหก้รมชลประทานเข้าใช้

5 ตุลาคม 2561

ประโยชน์ในเขตปา่สงวนแหง่ชาติปา่แม่สลิด

50,000,000.00         50,000,000.00         

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

     ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตปา่ถาวรฯ เมื่อวันที่

 - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ  จ านวน 62-2-85 ไร่

 - ระบบส่งน้ าฝ่ังซ้าย และฝ่ังขวา จ านวน 51-1-44 ไร่2,100,000.00             

50,000,000.00         47,900,000.00         

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2563
30 กันยายน 2563

ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  368,200,000  บาท

  ปี 2560  =   80,000,000     บาท

  ปี 2561  =   88,200,000     บาท

  ปี 2562  =   50,000,000     บาท

  ปี 2563  =   50,000,000     บาท

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

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ปี 2560 - 2564
17,115.55               368,200,000  บาท

เงนิงวด - เบิกที่ 
สกก.3

168,200,000.00        143,035,318.76        
168,200,000.00         168,200,000.00          

154,182,203.20          

50,000,000.00           50,000,000.00           

ความก้าวหน้า
ในการจดัหา(ใบ
เบิกซื อหรอืจา้ง)

วันที่ประกาศเขตกอ่สร้าง

ประกาศ TOR  19 ก.พ. 63
 28 ก.พ. 63

 17 ม.ิย. 58
 19 ส.ค. 58

5 ม.ีค.61ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้

268,200,000.00        240,935,318.76        

อนุมัติประมาณการ

ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้

ส่งประมาณการ
 5 ก.พ. 63

ส่งผลจดัจา้ง

แผนงานปีปัจจบัุน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ผลงานปีปัจจบัุน

การเบิกจา่ยสะสม

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง  2 ม.ีค. 63

.

ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา

งานสะพานน ้า งานรางระบายน ้า คสล. แบบ U-SHAPE งานท่อลอดคลองส่งน ้าชนิดท่อกลม 

98.08 

ป ี60 ป ี61 ป ี62 ป ี63 
100 

ป ี64 



โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้้าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน
ทีต้ั่งจุดก่อสร้าง
พกิัด
ลักษณะโครงการ

2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร

3. กอ่สร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2559 - 2561          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - จ้างเหมา          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)          งานด้าเนินการเอง

 - เบกิจ่าย ระยเวลาก่อสร้าง
         ฟืน้ฟู  - โอนลด ตามใบจัดสรร วงเงินทัง้โครงการ

 - คงเหลือ ความก้าวหน้า
ป ี2562 ด้านทีดิ่น

 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

 - เบกิจ่าย
 - โอนลด ตามใบจัดสรร
 - คงเหลือ   2.ค่าร้ือย้าย จ้านวน 1 บญัชี จ้านวนเงิน 1,250,883.38 บาท

ป ี2563
 - จ้างเหมา เงินกนัขยาย/กนัเหล่ือม เบกิจ่าย % เบกิจ่าย

รวม(บาท) 58,898,511.90       3,532,540.89                 6.00                             

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) 100.00 100.00
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) 38.62 38.62 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -                           -                            
 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน -                           -                            
   (สะสม) รวม(บาท) -                           -                            

คิดเปน็(%) -                           -                            
สภาพปญัหาและ  - ปญัหาอทุกภัยในพืน้ที่เนื่องจากอทิธิพลพายุโซนร้อน "เซินกา้" (SONCA) ผู้รับจา้งขอขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทราบ 8 ม.ค.61

สาเหตุความล่าช้า  - ปญัหาการส่งมอบพืน้ที่กอ่สร้างเจา้ของที่ดินไม่ยอมรับ จ้านวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่ 

 - พบปญัหาชั้นดินฐานรากเปน็ดินออ่น ต้องแกไ้ขแบบกอ่สร้างและแกไ้ขสัญญา

แผนการ  - ปญัหาการส่งมอบที่ดิน ปจัจบุนัด้าเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจา้ของที่ดินจะเข้าท้าสัญญาต้นเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62
 - ปญัหาชั้นดินฐานรากเปน็ดินออ่น โดยกรมอนุมัติแกไ้ขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแกไ้ขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62

แกไ้ขปญัหา ปจัจบุนั สัญญาแกไ้ขเพิม่เติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพด.) ลงวันที่ 30 กนัยายน 2559 แกไ้ขเพิม่เติมคร้ังที่ 1/2562

54,450,900.00           

52,957,145.00           

54,450,900.00           52,450,900.00           

58,898,511.90           

ความก้าวหน้าใน
การจัดหา(ใบ

เบกิซ้ือหรือจ้าง)
อนุมัติประมาณการ  19 ส.ค. 58

 -

157,335,333.00        

 11 ธ.ค. 58

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ประเภทต่างๆ (สปก.)

152,365,600.00        

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง  3 ก.ย. 58

วันทีป่ระกาศเขตก่อสร้าง  9 ก.ย. 58

ส่งประมาณการ  -
 -ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที ่(สปก.)

สรุปขอ้มูล รายงานความกา้วหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2563
30 กันยายน 2563

อ้าเภอโพธ์ิประทบัช้าง  จังหวัดพจิิตร

ปี 2563 =   83,462,200    บาท

ราคางานทั้งโครงการ (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 2559-2560  =  95,486,900    บาท

ปี 2561  =            -     บาท

ปี 2562 =   52,450,900    บาท

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่3   กองพฒันาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ฝายหวังานและอาคารประกอบ โครงการฝายบา้นวังจิก

148,268,600.00          

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบกิที ่

สกก.3
152,365,600.00         99,408,455.00           
148,268,600.00         

4,097,000.00             4,097,000.00             

ในวันที่ 9 กนัยายน 2558 

จ้านวนเงิน 1,699,250 บาท

- ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์ได้จดัท้าบญัชี

52,450,900.00           

5,475,978.00             

40,509,943.10           

46,974,922.00           

ป ี2559 - ป ี2563
231,400,000

ทดแทนทรัพย์ ประกอบด้วย
  1.บญัชีค่าที่ดิน 1 บญัชี จ้านวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่

กจ.35/2559 (สพด.) 

บ.สยามพนัธ์ุวัฒนา จ้ากัด (มหาชน)

 3 พ.ค.62

30 ก.ย. 59

เงินกันเหลือมป,ีเงินกันขยาย,ฯลฯ

 15 พ.ย.59

 18 ต.ค. 59

900 วัน

- งานปกัหลักเขตชลประทานด้าเนินการ

 -ส่งผลจัดจ้าง  -
อนุมัติรับราคา 28 ก.ย. 58  -

แผนงานป ี2563 ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่30 กันยายน 2563
ผลงานป ี2563

การเบกิจ่ายสะสม

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

52,450,900.00           52,450,900.00           

งานดินถมบดอดัแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตูระบายน ้า งานก่อสร้างถนนทดแทน งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตูระบายน ้า) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

4.16 
100 

ปี 2559 - 2561
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

เบิกจ่าย
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

โอนลด
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

คงเหลือ
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

ปี 2562
 - จ้างเหมา

รวม(บาท)

39,430,381.45         

-                        52,781,700.00         

-                        673,169.10              
-                        

151,859,355.00        172,034,800.00       

148,268,600.00        
152,365,600.00       152,365,600.00        
148,268,600.00       

4,097,000.00           4,097,000.00           

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           

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



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ระบบส่งน  าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าคลองโพธิ์ (ฝ่ังซ้าย) 
ที่ตั งจุดก่อสร้าง อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06

1. ก่อสรา้งคลองส่งน  าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย และสายซอย จ านวน 21 สาย

4. ก่อสรา้งอาคารในคลองระบายน  า จ านวน 109 แห่ง   ปี 2561  =   108,331,200     บาท

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

 - เพ่ิมพื นทีช่ลประทาน (ระยะที ่1) 27,200 ไร ่  - แผนเพ่ิมพื นทีช่ลประทาน (ฝ่ังซ้าย) 48,800 ไร ่    ปี 2563  =     12,622,500     บาท

  ปี 2564-65  =  277,311,300     บาท

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2560-2561          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - จา้งเหมา          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)          งานด าเนินการเอง

 - เบิกจา่ย ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟื้นฟู  - โอนลด ตามใบจดัสรร วงเงินทั งโครงการ

 - คงเหลือ
ปี 2562

 - จา้งเหมา
 - ด าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)  - ที่ดินมีเอกสารสิทธ์ิ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)

 - เบิกจา่ย  ผลด าเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2561

 - โอนลด ตามใบจดัสรร   -  3,430 ไร่  (1,522 แปลง) 

 - คงเหลือ  (คิดเป็น 72%)

ปี 2563  เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท 

 - จา้งเหมา
 - ด าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)

 - โอนลด ตามใบจดัสรร
เงินกันเหลือมป/ีขยาย เบิกจา่ย % เบิกจา่ย

รวม(บาท) 47,637,761.07        47,637,761.07                  100.00

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

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 100.00       100.00        
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 54.15        54.15          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 81,421,406.00   81,421,406.00       

 - กราฟผลงาน  - ค่าควบคุมงาน -                  -                      

   (สะสม) รวม(บาท) 81,421,406.00   81,421,406.00       

คิดเป็น(%) 100.00% 100.00%

สภาพปัญหาและ  - เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลท าให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้
สาเหตุความ
ล่าช้า

 - ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือของผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

แผนการ  - ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้ าต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม. 
แก้ไขปัญหา รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป

การเบิกจ่ายสะสม

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

12,622,500.00           81,421,406.00            
-                          

ส่งผลจัดจ้าง

แผนงานปีปัจจุบัน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่30 กันยายน 2563
ผลงานปีปัจจุบัน

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

ส่งประมาณการ 18 พฤษภาคม 2560
อนุมัติประมาณการ  7 ก.ย.59 29 สิงหาคม 2563

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

324,081,700.00        321,548,700.00         

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื อหรอืจ้าง)

วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง ปี 2550

ประกาศ TOR  19 ต.ค.59

18 ต.ค. 59
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก. 9 ม.ค. 51  29 มีนาคม 2560
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก. 31 พ.ค. 56 บริษัท ทิพากร จ ากัด

1,325,400.00            

12,622,500.00          81,421,406.00          

ความก้าวหน้า
ด้านทีดิ่น

 แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง)

  /งปม. 140 ล้านบาท

700,000.00               
1,325,400.00            

34,679,192.00          
69,424,306.00          

ปี 2560 - ปี 2562
30,976,098.00          603,255,250.74  บาท (ราคากลาง)

75,735,000.00          103,478,098.00          
75,735,000.00          35,379,192.00          

 - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 1,800 ไร่ (700 แปลง)

12,958,569.07-          

7,393,000.00            7,393,000.00             
217,706,671.07         

เงินงวด - เบิกที ่
สกก.3

235,724,200.00        204,748,102.00         
228,331,200              228,331,200.00          

สรปุข้อมลู รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2563
30 กันยายน 2563

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.)

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

3. ก่อสรา้งอาคารในคลองส่งน  า จ านวน 617 แห่ง   ปี 2560  =   120,000,000     บาท

 - แผนการเพ่ิมพื นทีช่ลประทานรวม  76,000 ไร่

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (1R-LMC) งาน ทรบ.ปากคลองส่งน ้าสาย 1R-LMC  งานดาดคอนกรีตคลองส่งน ้า (1R-RMC) 

ป ี60 ป ี61 ป ี62 ป ี63 

54.15 
100 



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ 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. จ้านวน 5 ช่อง
 - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม.   ปี 2562  =   70,000,000     บาท

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

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2562          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - ด้าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - จ้างเหมา          งานด าเนินการเอง

ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟืน้ฟู ป ี2563 วงเงินทั งโครงการ

 - ด้าเนินการเอง แผนการจัดที่ดิน จ้านวน 42 แปลง เนื อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย

 - จ้างเหมา  - ทีดิ่นทีม่ีเอกสารสิทธ์ิ จา้นวน 38 แปลง จา่ยค่าทดแทนแล้ว จา้นวน 33 

 - งบพลางก่อน แปลง เปน็เงิน 15,827,174.74 บาท ปจัจบุนัอยู่ระหว่างจดัท้าบญัชี จา้นวน 2 

แปลง และรอท้าการรังวัด จา้นวน 3 แปลง

โอนลด  - ทีดิ่นทีไ่ม่มีเอกสารสิทธ์ิ จา้นวน 2 แปลง ปจัจบุนัอยู่ระหว่างด้าเนินการรังวัด

 - ด้าเนินการเอง

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท)

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

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 36.08        95.99          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 35.23        92.04          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 4,298,469.50               4,298,469.50               

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 53,991,105.81              53,991,105.81              

   (สะสม) รวม(บาท) 58,289,575.31              58,289,575.31              

คิดเป็น(%) 87.30% 87.30%

สภาพปัญหาและ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ขอใหร้ะงับการก่อสร้างโครงการประตูระบายน ้าทา่นางงาม จังหวัดพษิณุโลก ตามหนังสือ
สาเหตุความล่าช้า ส้านักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2562

แผนการ

แก้ไขปัญหา

 เดอืน

 แผน

อนุมัติแผนจัดซื อ/จัดจ้าง  2 ต.ค. 62 120 วัน
สกก.3/ซ.02/2563

ประกาศเชิญชวน 6,869,646.00
อนุมัติรับราคา  22 พ.ย. 62  -
ส่งผลจัดจ้าง  -  -

แผนงานปีปัจจุบัน

30,332,521.00          

ข้อมลูจาก GFMIS ณ วันที ่30 กันยายน 2563
ผลงานปีปัจจุบัน

การเบิกจ่ายสะสม

139,298,790.00        66,768,474.00          

อนุมัติประมาณการ

 -
ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นที่ปา่ไม้  22 ม.ค. 63

บริษัท ซี.พ.ีซี. คอนกรีตอัดแรง จ้ากัด
ส่งประมาณการ  17 ม.ค. 63  23 ม.ค. 63

 27 ม.ค. 63  21 พ.ค. 63
ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื อหรอืจ้าง)

วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ประกาศ TOR  22 ต.ค. 62
 29 ต.ค. 62

-
19 มี.ค.61

-ได้รับอนุญาตใช้พื นที่ปา่ไม้

ความก้าวหน้า
ด้านทีดิ่น

65,000,000.00          57,802,205.00          
4,298,790.00            4,298,790.00            

30,332,521.00          

69,298,790.00          

35,000,000.00          35,000,000.00          

เงินงวด - เบิกที ่
สกก.3

70,000,000.00          -                         
51,604,000.00          
18,396,000.00          

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2563
30 กันยายน 2563

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  460,000,000  บาท

  ปี 2563  =   100,000,000     บาท

  ปี 2564  =   140,000,000     บาท

  ปี 2565  =   160,000,000     บาท

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

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ปี 2562 - 2565
66,768,474.00          470,000,000  บาท

งานคอนกรีตประตูระบายน ้า 

92.04 

ป ี61 ป ี62 ป ี63 95.99 

งานประตูระบายน ้า งานประตูระบายน ้า 



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ 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. จ้านวน 4 ช่อง
 - ก่อสร้างบนัไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น   ปี 2562  =   80,000,000     บาท

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

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2562          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - ด้าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - จ้างเหมา          งานด าเนินการเอง

โอนลด ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟืน้ฟู  - ด้าเนินการเอง วงเงินทั งโครงการ

แผนการจัดที่ดิน จ้านวน 28 แปลง เนื อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย

ป ี2563  - ทีดิ่นทีม่ีเอกสารสิทธ์ิ จา้นวน 23 แปลง ปจัจบุนัอยู่ระหว่างตรวจสอบ

 - ด้าเนินการเอง ทรัพย์สินและจดัท้าบญัชีขออนุมัติค่าทดแทน

 - จ้างเหมา  - ทีดิ่นทีไ่ม่มีเอกสารสิทธ์ิ จา้นวน 5 แปลง ปจัจบุนัอยู่ระหว่างเตรียมด้าเนิน

 - งบพลางก่อน การจดัประชุมคณะกรรมการกา้หนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน

โอนลด
 - ด้าเนินการเอง

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท)

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

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 42.42        97.79          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 41.51        93.24          แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 4,224,727.30               4,224,727.30               

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 50,029,229.22              50,029,229.22              

   (สะสม) รวม(บาท) 54,253,956.52              54,253,956.52              

คิดเป็น(%) 85.83% 85.83%

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

 เดอืน

 แผน

อนุมัติแผนจัดซื อ/จัดจ้าง  3 ต.ค. 62 120 วัน
สกก.3/ซ.01/2563

ประกาศเชิญชวน 6,100,260.00
อนุมัติรับราคา  11 พ.ย. 62  -
ส่งผลจัดจ้าง  -  -

แผนงานปีปัจจุบัน

 - 3,311,161.00            

ข้อมลูจาก GFMIS ณ วันที ่30 กันยายน 2563
ผลงานปีปัจจุบัน

การเบิกจ่ายสะสม

114,224,800.00        136,510,807.00         

อนุมัติประมาณการ

 -
ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นที่ปา่ไม้  22 ม.ค. 63

บริษัท ซี.พ.ีซี. คอนกรีตอัดแรง จ้ากัด
ส่งประมาณการ  17 ม.ค. 63  23 ม.ค. 63

 27 ม.ค. 63  21 พ.ค. 63
ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื อหรอืจ้าง)

วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ประกาศ TOR  8 ต.ค. 62
 16 ต.ค. 62

-
13 มี.ค.57

-ได้รับอนุญาตใช้พื นที่ปา่ไม้

4,224,800.00            4,224,800.00            
30,000,000.00          22,298,072.00          ความก้าวหน้า

ด้านทีดิ่น

34,224,800.00          63,211,711.00          

2,273,000.00            350,000,000  บาท

เงินงวด - เบิกที ่
สกก.3

80,000,000.00          73,299,096.00          
71,319,000.00          71,190,032.00          
8,681,000.00            4,382,064.00            

 -

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

40,000,000.00          40,000,000.00          

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2563
30 กันยายน 2563

ผลผลิตที่ 4 : โครงการปอ้งกันและบรรเทาภัยจากน ้า

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  350,000,000  บาท

  ปี 2563  =   70,000,000     บาท

  ปี 2564  =   120,000,000     บาท

  ปี 2565  =   80,000,000     บาท
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ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ปี 2562 - 2564

ประตูระบายน ้า 

93.24.

ป ี62 ป ี63 ป ี64 
97.79 

ประตูระบายน ้า งานประตูระบายน ้า 
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