
โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ระบบส่งน  าพรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม.โครงการฝายแม่สลิด 
ทีตั่ งจุดก่อสรา้ง ต าบลแม่สลิด 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 ยาว 8.5 กม.

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  - มีแปลงทีดิ่นอยู่ในเขตงานกอ่สร้าง 

 - ด าเนินการเอง
 - เบิกจา่ย
 - โอนลด 
 *งบประมาณถูกพับ
 - คงเหลือ

ปี 2563
 - ด าเนินการเอง

ปี 2564
 - ด าเนินการเอง
 - โอนลด เงนิกันเหลือมปี เบิกจา่ย % เบิกจา่ย

รวม(บาท) 5,350,308.18      

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

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 61.83        18.36         
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 76.34        34.04         แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -                 -                     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 90,062,520.03    89,238,752.51        

   (สะสม) รวม(บาท) 90,062,520.03    89,238,752.51        

คิดเป็น(%) 90.10% 89.28%

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

100,000,000.00         
99,957,965.00         
100,000,000.00          

42,035.00               

ส่งผลจดัจา้ง  -  -

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ผลงานปีปัจจบัุน

การเบิกจา่ยสะสม

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง

บริษัท ช านาญฤทธ์ิเซอร์วิส

ประกาศเชิญชวน 22,450.00
อนุมัติรับราคา  28 ธ.ค. 63

 -
 -

 -

50,000,000.00           50,000,000.00           
150,000,000.00        49,957,965.00-         

.

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

154,182,203.20          

468,200,000.00        240,935,318.76        

50,000,000.00         47,900,000.00         
50,000,000.00           50,000,000.00           

14,000,681.24         

แผนงานปีปัจจบัุน

100,000,000.00        

ความก้าวหน้า
ในการจดัหา(ใบ
เบิกซื อหรอืจา้ง)

วันที่ประกาศเขตกอ่สร้าง

ประกาศ TOR  -
 -

 17 ม.ิย. 58
 19 ส.ค. 58

5 ม.ีค.61ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้

อนุมัติประมาณการ

ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้

ส่งประมาณการ  16 ก.ย. 63
 1 ธ.ค. 63
 18 ธ.ค. 63

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  468,200,000  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

  ปี 2565  =  100,000,000     บาท
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ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ปี 2560 - 2565
17,115.55               468,200,000  บาท

เงนิงวด - เบิกที่ 
สกก.3

168,200,000.00        

เปน็ทีดิ่นไม่มีเอกสารสิทธ์ิทัง้หมด จ่ายค่าทดแทน

ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที ่30 ก.ย. 25632,100,000.00             

ทัง้หมด จ านวน 5 แปลง เนื้อที ่6 ไร่ 3 งาน 

เงนิกันเหลือมปี,เงนิกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

 -
 -

 -
 28 ธ.ค. 63

76.34 

61.83 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ประตูระบายน้ าหัวงานและอาคารประกอบ พ้ืนทีร่บัประโยขน์28,863 ไร่
ทีต้ั่งจุดก่อสรา้ง โครงการประตูระบายน้ าโพธิป์ระทับช้าง จังหวัดพิจิตร
พิกัด ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิป์ระทับช้าง จังหวัดพิจิตร

 - ประตูระบายน้ า ชนิดของประตูระบายน้ าประตูบานเหล็กโค้ง ความสูงของอาคาร 14.00 เมตร

ความกว้างของอาคาร 46.60 เมตร ขนาดของบานประตูกว้าง 12.50 เมตร สูง 8.00 เมตร 

จ านวนของบานประตู 5 บาน 

 - อาคารรบัน้ าและระบายน้ า บรเิวณท านบดินปิดก้ันล าน้ าเดิม ขนาดบานระบาย 2.40x2.40 เมตร 

จ านวนช่องระบายน้ า 1 ช่อง

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2564          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - งานด าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - งานจา้งเหมา          งานด าเนินการเอง

 - โอนลด ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟื้นฟู วงเงนิทั้งโครงการ

แผนการจดัทีดิ่น

 - ที่ดินทั้งหมด 70-3-60 ไร่ (21 แปลง)

 - ส ารวจ/ปักหลักเขต/จัดท าแผนที่ รว.43ก. 

  เรียบร้อยแล้ว

 - อยู่ระหว่างจัดท าบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน

   (ประมาณ 4,500,000บาท)

เงนิกันเหลือมปี เบิกจา่ย % เบิกจา่ย
รวม(บาท)

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

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) 79.09        8.96           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) 69.77        17.29         แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา 2,998,142.00    2,998,142.00        

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 37,136,792.84   31,349,582.60      

   (สะสม) รวม(บาท) 40,134,934.84   34,347,724.60      

คิดเป็น(%) 98.70% 84.47%

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความ
ล่าช้าแผนการ

แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทัง้โครงการ =  580,000,000  บาท

  ปี 2564  =   50,000,000     บาท

  ปี 2565  =   150,000,000     บาท

  ปี 2566  =   150,000,000     บาท

  ปี 2567  =   230,000,000     บาท

ปี 2564 - 2567
580,000,000  บาท

 - 58,169.00               

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงนิงวด - เบิกที่ 

สกก.3
50,000,000.00         40,664,562.00         
50,000,000.00         40,722,731.00           

 - 8,299,620.62             

50,000,000.00         40,664,562.00         

ผลงานปีปัจจบัุน

ความก้าวหน้า
ในการจดัหา(ใบ
เบิกซ้ือหรอืจา้ง)

วันที่ประกาศเขตกอ่สร้าง  -  -
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.  -  7 ธ.ค. 63
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.  - บจก. วี เอ เอส ซัพพลาย

ประกาศ TOR  -  -

ส่งประมาณการ  16 ก.ย. 63
อนุมัติประมาณการ  -  5 ม.ิย. 64

 8 ธ.ค. 63

เงนิกันเหลือมปี,เงนิกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง  12 ต.ค. 63 180 วัน

การเบิกจา่ยสะสม

ประกาศเชิญชวน  28 ต.ค. 63 17,000,000.00
อนุมัติรับราคา  23 พ.ย. 63  -
ส่งผลจดัจา้ง  -  -

แผนงานปีปัจจบัุน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

69.77 
79.09 



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน  าคลองน  าไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั งจุดก่อสร้าง
พิกัด

 - ก่อสร้างทอ่ลอดถนนขนาด 2.00x2.00 เมตร จ านวน 3 แหง่ และก่อสร้าง ทรบ. 
ขนาด 2.40x2.00 เมตร จ านวน 2 แหง่   ปี 2564  =   50,000,000     บาท

 - ขุดลอกคลอง ระยะทาง 2.00 กม.

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ป ี2564          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - ด าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - จ้างเหมา          งานด าเนินการเอง

 - โอนลด ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟืน้ฟู วงเงินทั งโครงการ

แผนการจัดที่ดิน

 - ส ารวจ/ปกัหลักเขต เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรังวัดและจดัท า

แผนที ่รว.43 ก. (ป ี2563) เสร็จแล้ว

 - ตรวจสอบทรัพย์สิน 2 ก.ค. 63

เงินกันเหลือมปี เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท)

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

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 79.04        12.94          
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 73.71        7.16           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                            -                            

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 36,334,748.78              26,684,501.97              

   (สะสม) รวม(บาท) 36,334,748.78              26,684,501.97              

คิดเป็น(%) 78.18                         57.04                         

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

 เดอืน

 แผน

ประกาศเชิญชวน 3,054,477.30
อนุมัติรับราคา  27 ต.ค. 63  -
ส่งผลจัดจ้าง  -  -

ข้อมลูจาก GFMIS ณ วันที ่30 มถุินายน 2564
ผลงานปีปัจจุบัน

การเบิกจ่ายสะสม

แผนงานปีปัจจุบัน

ต าบลทา่มะเฟอืง อ าเภอพชิัย จังหวัดอุตรดิตถ์

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง  6 ต.ค. 63  60 วัน
 ซ.01/2564

50,000,000.00          46,473,862.00          

อนุมัติประมาณการ

 -
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พื้นที่ปา่ไม้  27 พ.ย. 63

หจก.ชโนทยั
ส่งประมาณการ  2 มิ.ย. 63  28 พ.ย. 63

 29 ก.ย. 63  26 ม.ค. 64
ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื อหรอืจ้าง)

วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ประกาศ TOR  -
 16 ต.ค. 63

 -
 -

 -ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ปา่ไม้

ความก้าวหน้า
ด้านทีดิ่น

350,000,000  บาท

เงินงวด - เบิกที ่
สกก.3

50,000,000.00          46,779,789.00          
34,286,002.00          33,929,793.00          
15,713,998.00          12,849,996.00          

 -

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

ผลผลิตที่ 4 : โครงการปอ้งกันและบรรเทาภัยจากน้ า

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  50,000,000  บาท

305,927.00              

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ปี 2562 - 2564

79.04 
73.71 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ประตูระบายน้ าหัวงานและอาคารประกอบ พ้ืนทีร่บัประโยชน์ 51,375 ไร่
โครงการประตูระบายน้ าท่านางงาม  ต าบลท่านางงาม  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก

ทีต้ั่งจุดก่อสรา้ง
พิกัด

 - กอ่สร้างประตูระบายน ้า คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จ้านวน 5 ช่อง
 - กอ่สร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม.   ปี 2562  =   70,000,000     บาท

 - กอ่สร้างบันไดปลา คสล. และกอ่สร้างส่วนประกอบอื่น
     สามารถทดน ้าและเกบ็กกัเหนือประตูระบายน ้าได้  7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน ้าได้
1,833.70 ลบ.ม./วินาที  โดยมีพื นที่รับประโยชน์  51,375 ไร่

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2564          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - ด้าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - จา้งเหมา          งานด าเนินการเอง

 - โอนใหส้้านักเคร่ืองจกัรกล ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟื้นฟู  - โอนลด วงเงนิทั้งโครงการ

แผนการจัดที่ดิน

 - ส้ารวจ/ปกัหลักเขต/จดัท้าแผนที ่รว.43ก. เรียบร้อยแล้ว

 - ทีดิ่นทีม่ีเอกสารสิทธ์ิ จา้นวน 38 แปลง จา่ยค่าทดแทนแล้ว จา้นวน 37 

ระหว่างจดัท้าบญัชีขออนุมัติค่าทดแทน

แปลง เนื อที ่106 ไร่ เปน็เงิน 17,449,535.81 บาท คงเหลือ 1 แปลง

จดัท้าบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจา้ของเสียชีวิต (รอมรดก)

เงินกันเหลือมปี เบิกจา่ย % เบิกจา่ย
รวม(บาท)

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

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 56.61        9.10           
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 53.95        2.96           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -                            -                            

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 59,979,442.18             37,973,504.54             

   (สะสม) รวม(บาท) 59,979,442.18                37,973,504.54                

คิดเป็น(%) 78.36% 49.61%

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

เดือน
แผน

แผนงานปีปัจจุบัน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ผลงานปีปัจจุบัน

 6 ต.ค. 63  120 วัน
 -

ประกาศเชิญชวน 13,499,962.80
อนุมัติรับราคา  3 พ.ย. 63  -
ส่งผลจดัจา้ง

การเบิกจา่ยสะสม

 -  -

120,000,000.00        76,543,092.00          

อนุมัติประมาณการ

 -
ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้  7 ธ.ค. 63

หจก.ธนโชติกอ่สร้าง
ส่งประมาณการ  16 ก.ย. 63  8 ธ.ค. 63

 29 ก.ย. 63  6 เม.ย. 64
ความก้าวหน้า
ในการจดัหา(ใบ
เบิกซ้ือหรอืจา้ง)

วันที่ประกาศเขตกอ่สร้าง

ประกาศ TOR  7 ต.ค. 63
 14 ต.ค. 63

-
19 ม.ีค.61

-ได้รับอนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้

อนุมัติแผนจดัซื อ/จดัจา้ง

ความก้าวหน้าด้าน
ที่ดิน

-                        -                           
-                        
-                        

21,086,100.00          

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ปี 2562 - 2565
624,558.00                470,000,000  บาท

เงนิงวด - เบิกที่ 
สกก.3

120,000,000.00        76,543,092.00          
120,000,000.00          98,253,750.00            

เงนิกันเหลือมปี,เงนิกันขยาย,ฯลฯ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั้งโครงการ =  470,000,000  บาท

  ปี 2563  =   100,000,000     บาท

  ปี 2564  =   120,000,000     บาท

  ปี 2565  =   180,000,000     บาท
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งานคอนกรีตประตูระบายน ้า 

53.95 

56.61 

งานประตูระบายน ้า งานประตูระบายน ้า 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ประตูระบายน้ าหัวงานและอาคารประกอบ  พ้ืนทีร่บัประโยชน์ 81,111 ไร่
โครงการประตูระบายน้ าท่าแห อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

ทีต้ั่งจุดก่อสรา้ง
พิกัด

 - กอ่สร้างประตูระบายน ้า คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จ้านวน 4 ช่อง
 - กอ่สร้างบันไดปลา คสล. และกอ่สร้างส่วนประกอบอื่น   ปี 2562  =   80,000,000     บาท

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

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2564          จ้างเหมาทัง้โครงการ

 - ด้าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - จา้งเหมา          งานด าเนินการเอง

 - โอนใหส้้านักเคร่ืองจกัรกล ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟื้นฟู  - โอนลด วงเงนิทั้งโครงการ

 - ส้ารวจ/ปกัหลักเขต/จดัท้าแผนที ่รว.43 ก. เรียบร้อยแล้ว

 - ทีดิ่นมีเอกสารสิทธ์ิ จา้นวน 23 แปลง จา่ยค่าทดแทนแล้ว

จา้นวน 23 แปลง เนื อที ่35 ไร่ เปน็เงิน 12,217,781.71 บาท

คงเหลือ 1 แปลง ทีดิ่นไม่มีเอกสารสิทธ์ิ จา้นวน 5 แปลง จา่ยค่าทดแทนแล้ว

เงินกันเหลือมปี เบิกจา่ย % เบิกจา่ย
รวม(บาท)

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

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 18.07        58.18         
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 19.46        59.57         แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -                            -                            

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 46,450,441.13             32,233,802.31             

   (สะสม) รวม(บาท) 46,450,441.13             32,233,802.31             

คิดเป็น(%) 72.27% 50.15%

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

เดือน
 แผน

ประกาศเชิญชวน 8,730,000.00
อนุมัติรับราคา  11 พ.ย. 62  -
ส่งผลจดัจา้ง  -  -

แผนงานปีปัจจุบัน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ผลงานปีปัจจุบัน

การเบิกจา่ยสะสม

70,000,000.00          64,272,185.00          

อนุมัติประมาณการ

 -
ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้  7 ธ.ค. 63

บจก.วี เอ ซัพพลาย
ส่งประมาณการ  17 ม.ค. 63  8 ธ.ค. 63

 27 ม.ค. 63  6 พ.ค. 64
อนุมัติแผนจดัซื อ/จดัจา้ง  3 ต.ค. 62 150 วัน

ความก้าวหน้า
ในการจดัหา(ใบ
เบิกซ้ือหรอืจา้ง)

วันที่ประกาศเขตกอ่สร้าง

ประกาศ TOR  8 ต.ค. 62
 16 ต.ค. 62

-
13 ม.ีค.57

-ได้รับอนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้

 -

ความก้าวหน้าด้าน
ที่ดิน

838,815.00                350,000,000  บาท

เงนิงวด - เบิกที่ 
สกก.3

70,000,000.00          65,111,000.00          
70,000,000.00           70,000,000.00            

-                        -                           
-                        
-                        

เงนิกันเหลือมปี,เงนิกันขยาย,ฯลฯ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกนัและบรรเทาภัยจากน ้า

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั้งโครงการ =  350,000,000  บาท

  ปี 2563  =   70,000,000     บาท

  ปี 2564  =   70,000,000     บาท

  ปี 2565  =   130,000,000     บาท
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4,889,000.00           

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

ปี 2562 - 2564

ประตูระบายน ้า 

59.57 
58.18 

ประตูระบายน ้า งานประตูระบายน ้า 



โครงการ ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่3 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ  โครงการอ่างเก็บน  าห้วยแม่สลิด
ทีตั่ งจุดก่อสรา้ง ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
พิกัด

 - เข่ือนดิน ท านบดินยาว 1,700 เมตร ความสูง 27.51 เมตร ความกว้าง 9.00 เมตร และท านบดินปิดช่องเขาต่ า

ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร กว้าง 9 เมตร ความจทุีร่ะดับเก็บกัก 25.41 ล้าน ลบม.

 - ทอ่ส่งน  าขนาด 1.80 เมตร  และอาคารระบายน  าล้น ระบายน  าได้สูงสุด 172.73 ลบ.ม. /วินาที

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2564          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - ด าเนินการเอง          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - เบิกจา่ย          งานด าเนินการเอง

 - โอนลด ตามใบจดัสรร ระยะเวลาก่อสรา้ง
         ฟื้นฟู  - คงเหลือ วงเงนิทั งโครงการ

 - ส ารวจ/ปกัหลักเขต/จัดท าแผนที ่รว. 43 ก. 

เงนิกันเหลือมปี เบิกจา่ย % เบิกจา่ย
รวม(บาท) 5,350,308.18      

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

 - เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 23.64        23.64         
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 11.53        11.53         แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา 17,772,750.00   17,772,750.00      

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง -                   -                       

   (สะสม) รวม(บาท) 17,772,750.00    17,772,750.00        

คิดเป็น(%) 20.60% 20.60%

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

อนุมัติรับราคา  -  -
ส่งผลจดัจา้ง  -  -

แผนงานปีปัจจบัุน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ผลงานปีปัจจบัุน

การเบิกจา่ยสะสม

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง  27 ธ.ค. 62  840 วัน
  กจ.49/2563(สพด.)

.

ประกาศเชิญชวน 217,245,000.00

86,270,200.00           86,270,200.00           

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

86,270,200.00         86,270,200.00         

อนุมัติประมาณการ

ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้

ส่งประมาณการ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

 ราคางานทั งโครงการ =  278,852,000  บาท

  ปี 2563  =   14,814,000     บาท

  ปี 2564  =  86,270,000     บาท

  ปี 2565  =  101,582,400     บาท

  ปี 2566  =   76,185,400     บาท
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 -
 -

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าบญัชีและจ่ายค่าทีดิ่น

ปี 2563 - 2566
278,852,000  บาท

เงนิงวด - เบิกที่ 
สกก.3

86,270,200.00         86,270,200.00         
ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

 30 ก.ค. 63
บ.พินิจอุดรกอ่สร้าง

 21 ส.ค. 63
 8 ธ.ค. 65

 28 ต.ค. 63

เงนิกันเหลือมปี,เงนิกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

11.53 

23.634 



โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ    

ชื่อ ปมก. ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้้าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน
ทีต้ั่งจุดก่อสร้าง
พกิัด
ลักษณะโครงการ

สูง 8.00 เมตร จ้านวนช่องบานประตู 5 บาน   ปี 2559 -2561  = 128,268,600     บาท

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
 - โอนลด ตามใบจัดสรร

ป ี2563
 - จ้างเหมา

ป ี2564
 - จ้างเหมา

เงินกนัขยาย/กนัเหล่ือม เบกิจ่าย % เบกิจ่าย
รวม(บาท) 58,898,511.90       

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

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้โครงการ) 100.00 100.00
   แผน/ผล ผลงานสะสม(ทัง้โครงการ) 45.88 45.88 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

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

52,450,900.00           

19,668,900.00           

 -ส่งผลจัดจ้าง  -
อนุมัติรับราคา 28 ก.ย. 58  -

แผนงานปปีจัจุบนั ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2564
ผลงานปปีจัจุบนั

การเบกิจ่ายสะสม

ป ี2559 - ป ี2565
231,400,000

ปจัจบุนัเกบ็ค้าขอรังวัดแล้ว
 - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ จ้านวน 14 แปลง จา่ยแล้ว 14 แปลง

กจ.35/2559 (สพด.) 

บ.สยามพนัธ์ุวัฒนา จ้ากัด (มหาชน)

 12 มิย. 63

30 ก.ย. 59

เงินกันเหลือมป,ีเงินกันขยาย,ฯลฯ

 15 พ.ย.59

 18 ต.ค. 59

1,306 วัน

 - ที่ดินถูกเขตชลประทาน จ้านวน 34 แปลง

4,097,000.00             

 - ที่ดินมีเอกสารสิทธ์ิ จ้านวน 20 แปลง จา่ยค่าทดแทนแล้ว 

เนื้อที่ 11 ไร่

จ้านวน 18 แปลง เนื้อที่ 40 ไร่ ตกรังวัด 2 แปลง 

57,603,331.00           

5,475,978.00             

52,450,900.00           

19,668,900.00           
52,450,900.00           

46,974,922.00           

40,509,943.10           

52,450,900.00           
57,603,331.00           

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             

สรุปขอ้มูล รายงานความกา้วหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2564
 30 มิถุนายน 2564

ต.วังจิก อ.โพธ์ิประทบัช้าง จ.พจิิตร

  ปี 2565  =  63,793,0300     บาท

 ราคางานทั้งโครงการ =  350,000,000  บาท1. ประตูระบายน้้า ชนิดของประตูระบายน้้าประตูบานเหล็กบานโค้ง ขนาดของบานประตูกว้าง 12.5 เมตร

47 QPT 1804900 N  635400 E  ระวาง 5041-I

  ปี 2563  =   -    บาท

  ปี 2564  =  19,668,900     บาท

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่3   กองพฒันาแหล่งน้้าขนาดกลาง

โครงการฝายบา้นวังจิก จังหวัดพจิิตร

ความก้าวหน้าใน
การจัดหา(ใบ

เบกิซ้ือหรือจ้าง)
อนุมัติประมาณการ  19 ส.ค. 58

 -

214,938,664.00        

 11 ธ.ค. 58

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พืน้ที่ประเภทต่างๆ (สปก.)

278,936,300.00        

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง  3 ก.ย. 58

วันทีป่ระกาศเขตก่อสร้าง  9 ก.ย. 58

ส่งประมาณการ  -
 -ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที ่(สปก.)

54,450,900.00           

52,957,145.00           

54,450,900.00           52,450,900.00           

58,898,511.90           

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         

งานดินถมบดอดัแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตูระบายน ้า งานก่อสร้างถนนทดแทน งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตูระบายน ้า) 
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