
โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 7 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. โครงการประตูระบายน ้าห้วยบังอ่ี  
ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง บ้านนาโพธ์ิ  ต้าบลโพธ์ิไทร  อ้าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร

พิกัด 48 QVD 869-071  ระวาง  5941I  (E486922 - N1807286)

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2560          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - จ้างเหมา          จ้างเหมาบางส่วน
 - ด้าเนินการเอง          งานด้าเนินการเอง

         เหล่ือมปี  - โอนกลับส่วนกลาง
ปี 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง

         ฟ้ืนฟู  - จ้างเหมา วงเงินท้ังโครงการ

 - ด้าเนินการเอง
ปี 2562
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง
ปี 2563
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง
 - โอนครั งท่ี1
 - โอนครั งท่ี2 (โอนกลับ,Gabion )

 - โอนครั งท่ี3
 - โอนครั งท่ี4 (จ้างหมางานดิน)

- ค่าควบคุมงานจ่างเหมางานดิน เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
 - โอนครั งท่ี5  (โอนกลับ,ค่าวัสดุหลัก)

ปี 2564
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง
ปี 2565
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง

รวม(บาท)  -  -  -

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครั งท่ี….
ส่ังหยุดงาน ครั งท่ี….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 82.860         74.510

   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 80.690         48.870 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                                   

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 47,860,319.09   49,876,094.44                    

   (สะสม) รวม(บาท) 47,860,319.09   49,876,094.44                    

คิดเป็น(%) 58.24               60.69                                

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

 

82,176,200.00                        

แผนงานปีปัจจุบัน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565
ผลงานปีปัจจุบัน

การเบิกจ่ายสะสม

ส่งผลจัดจ้าง -

542,352,400.00                  520,930,096.00                      

 23  พ.ย.  2564
ได้รับอนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จีเอ็ม.จีโอ.กรุ๊ป
ส่งประมาณการ

กพก 10 (ช)  16/2565

 24  พ.ย.  2564

100,000,000.00                  -                                      
50,000,000.00                        

82,176,200.00                    82,176,200.00                        

-                                  -518,018.00
-                                  112,350.0                             

82,176,200.00                    82,176,200.00                        
-                                      

82,176,200.00                    82,176,200.00                        

82,176,200.00                    

ความก้าวหน้าในการ
จัดหา(ใบเบิกซ้ือหรือ

จ้าง)

วันท่ีประกาศเขตก่อสร้าง
ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้

อนุมัติประมาณการ  21  ก.พ.  2565
อนุมัติแผนจัดซื อ/จัดจ้าง 90  วัน
ประกาศ TOR 18-ต.ค.-64

6-ต.ค.-64

16,459,100.00 บาท
18-ต.ค.-64
9-พ.ย.-64

อนุมัติรับราคา
ประกาศเชิญชวน

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564

31 พฤษภาคม 2565

โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างประตูระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบบานตรง รับน ้า  2  ทาง  มีสันฝายแข็งสูง  2.00 เมตร  ช่องระบายขนาด 10.00*8.00 เมตร  จ้านวน  5 ช่อง จ้านวน 1แห่ง และถนนเข้าโครงการ

ปริมาณน ้าใช้ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค และสามารถช่วยเหลือพื นท่ีการเกษตร ได้ ประมาณ  3,000 ไร่ ราษฎร 514 ครัวเรือน   

98,000,000.00                    97,320,200.00                        ปี 2560 - ปี 2566

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

เงินงวด - เบิกท่ี 
ส านักงานก่อสร้าง

ชลประทานขนาดกลางท่ี 7

80,000,000.00                    72,705,954.00                        
-                                  -                                      

80,000,000.00                    80,000,000.00                        
7,294,046.00                         

16,515,000.00                    16,350,000.00                        628,657,200 บาท
81,485,000.00                    80,970,200.00                        

82,184,000.00                    73,987,821.00                        

100,000,000.00                  91,803,821.00                        
17,816,000.00                    17,816,000.00                        

-                                      

-                                  -75,230.00
-                                  38,810,000.00                        
-                                  6,418,619.0                           

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้าด้านท่ีดิน

1.ปักหลักเขตท่ีดินและประกาศเร่ิมด้าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

94,747,721.00                        

-                                  

100,000,000.00                  

2.รังวัดท่ีดิน  แล้วเสร็จ
3.ตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วเสร็จ
4.การจ่ายค่าทดแทนท่ีดินและรื อย้ายทรัพย์สิน

5. พื นท่ี มีเอกสารสิทธ์ิ  61-0-68 ไร่
    ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  52-2-61 ไร่

แล้วเสร็จ

ประตูระบายน ้าหวังานและ
อาคารประกอบดา้นเหนือน ้า
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งานหนิเรยีงดา้นทา้ยน ้า งานจดัท าและตดิตัง้ช่องลงพรอ้ม
เหลก็ธรณี Bulk Head Gate

ประตูระบายน ้าหวังานและ
อาคารประกอบดา้นทา้ยน ้า



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 7 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้า โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า PL5 โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน ้า
ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง บ้านนาค้า  ต้าบลกุดลาด  อ้าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน
พิกัด  48 QVD 989-886   ระวาง 5939I   เพ่ิมพื นท่ีชลประทาน

ก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า จ้านวน  1  แห่ง  ประกอบด้วยท่อส่งน ้าสาย MP  ยาว 6.970 กม. , สาย 1L-MP ยาว 0.896 กม. , สาย 2L-MP ยาว 0.377 กม. 

สาย 1L-2L-MP ยาว 0.404 กม. , สาย 3L-MP ยาว 0.206 กม. สาย 4L-MP ยาว 0.703 กม. สาย 1R-MP ยาว 0.696 กม. , สาย 2R-MP ยาว 3+325กม. , สาย 3R-MP ยาว 0.564 กม. 

สาย 4R-MP ยาว 2.905 กม. สาย 5R-MP ยาว 3.821 กม. , สาย 1L-5R-MP ยาว 1.701 กม. , สาย 1-MP ยาว 0.415 กม. และสระเก็บน ้า ขนาด 140*211*6 ม. 
ปริมาณน ้าใช้ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค และสามารถช่วยเหลือพื นท่ีการเกษตร ได้ ประมาณ  50,000 ไร่  ราษฎร 1,500 ครัวเรือน

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2560          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - จ้างเหมา          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด้าเนินการเอง          งานด้าเนินการเอง

ปี 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง

         ฟ้ืนฟู  - จ้างเหมา วงเงินท้ังโครงการ

 - ด้าเนินการเอง
ปี 2562
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง
ปี 2563
 - จ้างเหมา อยู่ระหว่างด้าเนินการ
 - ด้าเนินการเอง
 - โอนครั งท่ี1
 - โอนครั งท่ี2 (โอนกลับ,ค่าท่อ)

 - โอนครั งท่ี3
 - โอนครั งท่ี4 (โอนกลับ,ค่าวัสดุหลัก) เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
ปี 2564
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง
ปี 2565
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง
ปี 2566
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง

รวม(บาท)  -  -  -

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครั งท่ี….
ส่ังหยุดงาน ครั งท่ี….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 70.610         57.860

   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 72.800         78.560 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                       -                            

 - กราฟผลงาน 89.337 99.750         - ด าเนินการเอง 80,521,770.43        82,308,285.01             

   (สะสม) 65.152 99.850        รวม(บาท) 80,521,770.43        82,308,285.01             

คิดเป็น(%) 89.47                    91.45                         

สภาพปัญหาและ  - ไม่มี
สาเหตุความล่าช้า

แผนการ  - ไม่มี
แก้ไขปัญหา

4.การจ่ายค่าทดแทนท่ีดินและรื อย้ายทรัพย์สิน

5. พื นท่ี มีเอกสารสิทธ์ิ  

140,000,000.00        140,000,000.00        

 01  ธ.ค.  2564
ได้รับอนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้ บริษัท เอสซี.เซอร์วิส พลัส จ้ากัด

อนุมัติประมาณการ  30  ม.ค.  2565

671,450,000.00        670,199,791.00        

-                         -                         

90,000,000.00         90,000,000.00          
-                         -                         

90,000,000.00         90,000,000.00          

ผลงานปีปัจจุบัน การเบิกจ่ายสะสม

 2  ธ.ค.  2564

-                         70,000,000.00          
-                         -351,000.00
-                         43,250,000.00          
-                         

90,000,000.00         89,293,291.00          
-192,500.00

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้าด้านท่ีดิน

    ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  

1.ปักหลักเขตท่ีดินและประกาศเร่ิมด้าเนินการ
ก่อสร้าง  วันท่ี 21 มิถุนายน 2555
2.รังวัดท่ีดิน  อยู่ระหว่างด้าเนินการ
3.ตรวจสอบทรัพย์สิน อยู่ระหว่างด้าเนินการ

แผนงานปีปัจจุบัน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

-                         -                         

กพก 10 (ช) 18/2565
4,465,000.00  บาท

60 วัน

140,000,000.00        140,000,000.00        

90,000,000.00         89,293,291.00          

113,250,000.00        112,706,500.00        

113,250,000.00        
-                         -                         

ความก้าวหน้าใน
การจัดหา(ใบเบิก

ซ้ือหรือจ้าง)

วันท่ีประกาศเขตก่อสร้าง

ส่งประมาณการ

ประกาศ TOR   03 พ.ย. 64

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้

อนุมัติแผนจัดซื อ/จัดจ้าง   17 ก.พ. 64

ประกาศเชิญชวน   11 พ.ย. 64
อนุมัติรับราคา   24 พ.ย. 64
ส่งผลจัดจ้าง

813,420,000 บาท
88,200,000.00         

-                         

70,000,000.00         70,000,000.00          

88,200,000.00          ปี 2560-2567

88,200,000.00         88,200,000.00          
70,000,000.00         70,000,000.00          

-                         

-                         -                         

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564

31 พฤษภาคม 2565

ลักษณะโครงการ

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
เงินงวด - เบิกท่ี 
ส านักงานก่อสร้าง

ชลประทานขนาดกลางท่ี 7

80,000,000.00         80,000,000.00          
-                         -                         

80,000,000.00         80,000,000.00          
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งานหินเรียงงาน THRUST BLOCK 
ข้อต่อโค้งแนวราบ

งานอาคารรับและปล่อยน ้า



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 7 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ (ฝ่ังซ้าย) ความยาว 23.128 กม.  โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยตาเปอะ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  

ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง บ้านตาเปอะ ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

พิกัด 48 QVD 250 - 467   ระวาง 5842II   (พิกัด UTM 0425026E, 1846792N)

ก่อสร้างระบบท่อส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบฝ่ังซ้าย ได้แก่ ท่อส่งน ้าสาย LMP ความยาวประมาณ 7,520 เมตร ประกอบด้วย ,สาย 1R-LMP ความยาว 5,492 เมตร ,

สาย 2R-LMP ความยาว 1,692 เมตร ,สาย 3R-LMP ความยาว 2,015 เมตร , สาย 4R-LMP ความยาว 962 เมตร , สาย 1L-1R-LMP ความยาว 580 เมตร ,สาย 1R-1R-LMP ความยาว 2,808 เมตร 

สาย 2R-1R-LMP ความยาว 1,592 เมตร , สาย 3R-1R-LMP ความยาว 467 เมตร รวมความยาวประมาณ 23,128  เมตร  รวมพื นท่ีชลประทานฝ่ังซ้าย 5,444 ไร่ 

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2563          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - จ้างเหมา          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด้าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)          งานด้าเนินการเอง

 - โอนกลับส่วนกลาง ระยะเวลาก่อสร้าง ปี 2563-2566
ปี 2564 วงเงินท้ังโครงการ

         ฟ้ืนฟู  - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)
 - โอนเพ่ิมครั งท่ี 1
 - โอนเพ่ิมครั งท่ี 2
 - โอนเพ่ิมครั งท่ี 3
 - โอนเพ่ิมครั งท่ี 4 ทรัพย์สิน แล้วเสร็จ
ปี 2565
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง
คืนค่าใช้จ่ายพิเศษ
ปี 2566
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย

รวม(บาท)  -  -  -

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครั งท่ี….
ส่ังหยุดงาน ครั งท่ี….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 39.603     37.556           

   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 85.112     48.439           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 119,153,256.69    119,153,256.69         

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 2,790,913.65       2,772,815.58            

   (สะสม) รวม(บาท) 121,944,170.34    121,926,072.27         

คิดเป็น(%) 99.46                99.45                      

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า -เบิกเงิน 15 % แล้ว

แผนการ
แก้ไขปัญหา

1,480,440.00        3,451,000.00        

4.การจ่ายค่าทดแทนท่ีดินและรื อย้าย

5. พื นท่ี มีเอกสารสิทธ์ิ  

2.รังวัดท่ีดิน  แล้วเสร็จ
3,451,000.00        3,451,000.00        

119,728,800.00     

418,716,761.00     
422,167,761.00     

ความก้าวหน้าด้าน
ท่ีดิน

407,513,400.00     119,153,256.69     

-49,300,000.00

119,728,800.00     

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วเสร็จ

ด้าเนินการก่อสร้าง 1 มิถุนายน 2561

123,179,800.00     986,000,000 บาท

86,535,602.00      

1.ปักหลักเขตท่ีดินและประกาศเร่ิม

เงินงวด - เบิกท่ี 
ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด

กลางท่ี 7

200,651,000.00     
102,051,000.00     
151,351,000.00     

3,451,000.00        3,451,000.00        

ประกาศ TOR 

ได้รับอนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้

อนุมัติรับราคา

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564

31 พฤษภาคม 2565

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิม
พื นท่ีชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

25  ธ.ค. 66

-

197,200,000.00     

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซ้ือหรือจ้าง)

วันท่ีประกาศเขตก่อสร้าง

ส่งประมาณการ  

685,495,200.00     

ผลงานปีปัจจุบัน

อนุมัติประมาณการ

การเบิกจ่ายสะสม

 21 ม.ค. 2563

แผนงานปีปัจจุบัน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ส่งผลจัดจ้าง

1,260  วัน

10 ก.ค. 63

122,604,256.69     410,964,400.00     

184,822,048.00     

ประกาศเชิญชวน 958,854,900.00

27,630,311.00      

1,018,507,900.00   

283,712,700.00     

อนุมัติแผนจัดซื อ/จัดจ้าง

    ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  

กจ. 43/2563  (สพด.)

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

14 ก.ค. 63
 บริษัท พระราม2 การโยธา จ้ากัด

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้

3,451,000.00        3,451,000.00        

283,712,700.00     

งานทดสอบดนิทรายถมหลงัท่อ

39.603

85.112
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โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 7 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร  โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่  

ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง หมู่ท่ี 7 บ้านดอนใหญ่ ต าบลขุหลุ  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัด 48 PVC 985 - 229   ระวาง 5940II   (พิกัด UTM 498521E, 1722981N)

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2563          จ้างเหมาท้ังโครงการ

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

 - โอนกลับส่วนกลาง ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2564 วงเงินท้ังโครงการ

         ฟ้ืนฟู  - จ้างเหมา
 - ด าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)
 - โอนเพ่ิมคร้ังท่ี 1
 - โอนเพ่ิมคร้ังท่ี 2
 - โอนเพ่ิมคร้ังท่ี 3
 - โอนเพ่ิมคร้ังท่ี 4
ปี 2565
 - จ้างเหมา
 - ด าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)

เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
 -  -  -

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา คร้ังท่ี….
ส่ังหยุดงาน คร้ังท่ี….72.78

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.00  100.00           

   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.00  100.00           แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 46,316,893.00   46,316,893.00      

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 325,600.00       482,644.80          

   (สะสม) รวม(บาท) 46,642,493.00   46,799,537.80      

คิดเป็น(%) 99.65              99.98                  

สภาพปัญหาและ -เบิกเงิน 15 % แล้ว
สาเหตุความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

490,000.00         490,000.00       

อนุมัติเงินงวด

490,000.00         
-7,000,000.00

490,000.00         
27,045,500.00   67,599,207.00     

2,686,576.00       

เงินงวด - เบิกท่ี 
ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด

กลางท่ี 7

28,490,000.00   

140,000,000 บาท
ปี 2563-2565

21,490,000.00     
28,000,000.00   

68,089,207.00     

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564

31 พฤษภาคม 2565

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ าและ
เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ตาม ปมก.

2.รังวัดท่ีดิน  แล้วเสร็จ

ก่อสร้างอาคารสันฝายคอนกรีตสูง 6.00 เมตรประกอบด้วย ความสูงฝายสันแข็ง 3.15  เมตร ความสูงตัวยาง 1.50 เมตร ความยาวของฝายสันแข็ง 60.00 เมตร ความ
ยาวของฝายยาง  60.00 เมตร อาคารท่อระบายทรายขนาด 1.00*1.00 เมตร จ านวน  2 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้ามฝายยาว  110.40 เมตร สูง 6.00 
เมตร กว้าง 1.80 เมตร อาคารห้องควบคุม  จ านวน  1  แห่ง อาคารบ้านพัก  ขนาด  2  ครอบครัว  จ านวน  1  หลัง

14,490,000.00     
490,000.00       

27,535,500.00   
1.ปักหลักเขตท่ีดินและประกาศเร่ิม
ด าเนินการก่อสร้าง 29 มีนาคม 2562

5  มิ.ย. 63

490,000.00       

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วเสร็จความก้าวหน้า
ด้านท่ีดิน

46,316,893.00     79,870,600.00   

4.การจ่ายค่าทดแทนท่ีดินและร้ือย้าย
19,122,317.00     
18,744,814.00     

    ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  15 ไร่

ทรัพย์สิน แล้วเสร็จ
5. พ้ืนท่ี มีเอกสารสิทธ์ิ  41 ไร่

18,744,814.00     

136,386,100.00    

ประกาศ TOR  21 ม.ค. 2563
630  วัน

บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จ ากัด

134,916,100.00

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซ้ือหรือจ้าง)

วันท่ีประกาศเขตก่อสร้าง  15 พ.ค. 2562
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้

กจ. 3/2563  (สพด.)
ประกาศเชิญชวน

  4  มี.ค. 65

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ -

ส่งผลจัดจ้าง

46,806,893.00     80,360,600.00   

อนุมัติรับราคา

 

อนุมัติประมาณการ

136,386,100.00  

ส่งประมาณการ   5 พ.ย. 2562 13  มิ.ย. 63

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง

ผลงานปีปัจจุบัน การเบิกจ่ายสะสม
แผนงานปีปัจจุบัน
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โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 7 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านค าไหล 

ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง หมู่ท่ี 6 บ้านค าไหล ต าบลค าเจริญ  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัด 48 PVC 008 - 280   ระวาง 6040II (พิกัด UTM 500818E, 1728046N)

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน

         งบปกติ ปี 2563          จ้างเหมาท้ังโครงการ
 - จ้างเหมา          จ้างเหมาบางส่วน

         เหล่ือมปี  - ด าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)          งานด าเนินการเอง
 - โอนกลับส่วนกลาง ระยะเวลาก่อสร้าง

ปี 2564 วงเงินท้ังโครงการ

         ฟ้ืนฟู  - จ้างเหมา

 - ด าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)

 - โอนเพ่ิมคร้ังท่ี 1

 - โอนเพ่ิมคร้ังท่ี 2

 - โอนเพ่ิมคร้ังท่ี 3

ปี 2565

 - จ้างเหมา

 - ด าเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)     ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  
ปี 2566

 - จ้างเหมา เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย

รวม(บาท)  -  -  -
อนุมัติเงินงวด

ลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้าง

เร่ิมอายุสัญญา

ครบอายุสัญญา

อายุสัญญา

สัญญาเลขท่ี

วงเงินตามสัญญา

แก้ไขสัญญา คร้ังท่ี….

ส่ังหยุดงาน คร้ังท่ี….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.00 100.00    

   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.00 100.00    แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 87,316,260.00       87,316,260.00              

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 337,600.00           445,606.70                  

   (สะสม) รวม(บาท) 87,653,860.00       87,761,866.70              

คิดเป็น(%) 95.77                  95.88                          

สภาพปัญหาและ -เบิกเงิน 15 % แล้ว
สาเหตุความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

ปี 2563-2565

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้าด้านท่ีดิน

1.ปักหลักเขตท่ีดินและประกาศเร่ิม

2.รังวัดท่ีดิน
3.ตรวจสอบทรัพย์สิน
4.การจ่ายค่าทดแทนท่ีดินและร้ือย้าย
ทรัพย์สิน 
5. พ้ืนท่ี มีเอกสารสิทธ์ิ  

ด าเนินการก่อสร้าง 5 เมษายน 2562

เงินงวด - เบิกท่ี 
ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด

กลางท่ี 7

30,525,000.00    23,025,000.00     

30,000,000.00    22,500,000.00     

525,000.00        525,000.00         

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564

31 พฤษภาคม 2565
โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างอาคารอาคารสันฝายคอนกรีตสูง 6.00 เมตร ประกอบด้วย ความสูงฝ่ายสันแข็ง 3.15  เมตร ความสูงตัวยาง 1.50  เมตร ความยาวของฝายสันแข็ง 
60.00  เมตร ความยาวของฝายยาง 30.00 เมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง อาคารท่อระบายทรายขนาด 1.00*1.00 เมตร จ านวน 2 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคน
เดินข้ามฝายยาว  110.40 เมตร สูง 7.00 เมตร  กว้าง 2.00 เมตร อาคารห้องควบคุม  จ านวน  1  แห่ง อาคารบ้านพัก  ขนาด  2  ครอบครัว  จ านวน  1  หลัง

29,484,600.00    38,942,240.00     150,000,000 บาท

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

28,977,500.00    38,435,140.00     

507,100.00        507,100.00         

748,996.00         

28,977,500.00     

97,281,000.00    91,529,600.00     

96,773,900.00    91,022,500.00     

ความก้าวหน้าใน
การจัดหา(ใบเบิก

ซ้ือหรือจ้าง)

วันท่ีประกาศเขตก่อสร้าง  1 พ.ค. 2562
ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ - 5  มิ.ย. 63
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ บริษัท ส.เขมราษฐ จ ากัด
ส่งประมาณการ   5 พ.ย. 2562 13  มิ.ย. 63

  4  มี.ค. 65อนุมัติประมาณการ

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

-

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 630  วัน
 21 ม.ค. 2563 กจ. 4/2563  (สพด.)ประกาศ TOR 

149,900,000.00
อนุมัติรับราคา

ส่งผลจัดจ้าง

ผลงานปีปัจจุบัน การเบิกจ่ายสะสม

ประกาศเชิญชวน

แผนงานปีปัจจุบัน

157,290,600.00  149,790,600.00   

7,500,000.00-       

-

507,100.00        507,100.00         

8,708,644.00       
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งานถนนเข้าโครงการ บริเวณฝายยาง บริเวณฝายหัวงาน



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 7 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก.
ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง บ้านบก ต าบลห้วยข่า  อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัด 48  PWB 461 - 223 ระวาง 6038 II (พิกัด UTM 0546100E, 1622300N)

ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบท้ังโครงการ ได้แก่ ท่อส่งน้ าฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (LMC) รวมความยาวประมาณ 14,000 เมตร แบ่งเป็น 4 สายดังน้ี 

1.สายใหญ่ฝ่ังซ้าย LMC  จาก กม. 0+000 ถึง กม. 7+230   2.สายซอย 1R-LMC  จาก กม. 0+000 ถึง กม. 7+230     3.สายซอย 1R-1R-LMC จาก กม. 0+000 ถึง กม. 7+230

4.สายซอย 2R-1R-LMC จาก กม. 0+000 ถึง กม. 7+230  ราษฎรมีน้ าส าหรับพ้ืนท่ีการเกษตรได้  3,000  ไร่  จ านวน   500  ครัวเรือน

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2564          จ้างเหมาท้ังโครงการ

 - จ้างเหมา          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด าเนินการเอง          งานด าเนินการเอง

 - โอนกลับส่วนกลาง ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2565 วงเงินท้ังโครงการ

         ฟ้ืนฟู  - จ้างเหมา
 - ด าเนินการเอง
ปี 2566
 - จ้างเหมา
 - ด าเนินการเอง

    ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  

เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
รวม(บาท)  -  -  -

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา คร้ังท่ี….
ส่ังหยุดงาน คร้ังท่ี….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 46.210 80.330

   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 63.890 69.030 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                          

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 106,640,782.45 105,640,782.45         

   (สะสม) รวม(บาท) 106,640,782.45 105,640,782.45         

คิดเป็น(%) 92.73 91.86

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ระบบส่งน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยสะพงน้อย ฝ่ังซ้าย

ส่งผลจัดจ้าง -
แผนงานปีปัจจุบัน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศ TOR 

ผลงานปีปัจจุบัน การเบิกจ่ายสะสม

ประกาศเชิญชวน 22-พ.ย.-64 7,363,000.00
อนุมัติรับราคา

 17 ธ.ค. 64
อนุมัติประมาณการ
อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง

14 ก.พ. 65
60 วัน17-ก.ย.-64

ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ 16 ธ.ค. 64

8-ธ.ค.-64

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ บริษัท เอสซี.เซอร์วิสพลัส จ ากัด

5-พ.ย.-64 กพก 10 (ซ) 19/2564

-                   

333,000,000.00  332,540,000.00    
วันท่ีประกาศเขตก่อสร้าง

ส่งประมาณการ

-                   
103,000,000.00  103,000,000.00    

1.ปักหลักเขตท่ีดินและประกาศเร่ิม

ปี 2564-2566

115,000,000.00  115,000,000.00    ด าเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า
ด้านท่ีดิน

2.รังวัดท่ีดิน  อยู่ระหว่างด าเนินการ103,000,000.00  103,000,000.00    

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564

31 พฤษภาคม 2565

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม
พ้ืนท่ีชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซ้ือหรือจ้าง)

เงินงวด - เบิกท่ี 
ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด

กลางท่ี 7

4.การจ่ายค่าทดแทนท่ีดินและร้ือย้ายทรัพย์สิน
ยังไม่แล้วเส็จ

-                     
115,000,000.00  114,540,000.00    

5. พ้ืนท่ี มีเอกสารสิทธ์ิ  

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

115,000,000.00  114,540,000.00    

115,000,000.00  115,000,000.00    333,000,000 บาท
-                   
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งานดินถมบดอัดแน่น 95 % งานล าเลียงท่อเหล็กกล้าตะเข็บ
เกลียวเชื่อมด้วยไฟฟ้าชนิดใต้ดิน 
ปลายเรียบ ขนาด ø 400 มม. 

งานหินเรียงรองพ้ืน
ด้วยกรวดผสมทราย

งานเช่ือมท่อเหล็กกล้าตะเข็บ
เกลียวเช่ือมด้วยไฟฟ้าชนิดใต้ดิน 
ปลายเรียบ ขนาด ø 400 มม. 



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 7 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. ระบบส่งน ้าและอาคารประกอบ  อ่างเก็บน ้าห้วยคันแทใหญ่  

ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง บ้านศรีมงคล    ต้าบลค้าชะอี    อ้าเภอค้าชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

พิกัด 48 QVD 297 - 281   ระวาง 5842II   (พิกัด UTM 0429700E, 1828100N)

ก่อสร้างระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยคันแทใหญ่ ประกอบด้วย คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย จาก กม.0+000 ถึง กม. 8+000  ความยาว 8,000  เมตร

คลองส่งน ้าสายซอย 1ข – ซ จาก กม.0+000 ถึง กม. 1+180  ความยาว 1,180 เมตร  คลองส่งน ้าสายซอย 2ข – ซ จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+640  ความยาว 640  เมตร

คลองส่งน ้าสายซอย 3ข – ซ จาก กม. 0+000 ถึง กม.2+050  ความยาว 2,050 เมตร   คลองส่งน ้าสายซอย 4ข – ซ จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+940  ความยาว 940 เมตร

คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังขวา จาก กม.0+000 ถึง กม. 2+160  ความยาว 2,160  เมตร   คลองส่งน ้าสายซอย 1ซ – ข จาก กม.0+000 ถึง กม. 2+200  ความยาว 2,200 เมตร

คลองส่งน ้าสายซอย 2ซ – ข จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+920  ความยาว 1,920  เมตร  รวมความยาวคลองส่งน ้าฝ่ังซ้ายและสายซอย จ้านวนทั งสิ น  12,810  เมตร

รวมความยาวคลองส่งน้ าฝ่ังขวาและสายซอย จ านวนท้ังส้ิน  6,280    เมตร     ปริมาณน ้าเก็บกัก 4.645 ล้าน ลบ.ม.ช่วยเหลือพื นท่ีได้ประมาณ  5,160 ไร่

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2564          จ้างเหมาทั งโครงการ

 - จ้างเหมา          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด้าเนินการเอง          งานด้าเนินการเอง

 - โอนกลับส่วนกลาง ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2565 วงเงินท้ังโครงการ

         ฟ้ืนฟู  - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง
ปี 2566
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง

    ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  

เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
รวม(บาท)  -  -  -

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครั งท่ี….
ส่ังหยุดงาน ครั งท่ี….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 31.430 70.530

   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 32.640 70.170 แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                     -                           

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 73,380,575.64 74,371,719.97             

   (สะสม) รวม(บาท) 73,380,575.64      74,371,719.97             

คิดเป็น(%) 73.38                 74.37                        

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

แผนงานปีปัจจุบัน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565
ผลงานปีปัจจุบัน การเบิกจ่ายสะสม

อนุมัติรับราคา 18-พ.ย.-64
ส่งผลจัดจ้าง -

ประกาศ TOR 12-ต.ค.-64 กพก 10 (ซ) 17/2565
ประกาศเชิญชวน 21-ต.ค.-64 7,887,547.00

อนุมัติประมาณการ 23 ม.ค. 65
อนุมัติแผนจัดซื อ/จัดจ้าง 29-ก.ย.-64 60 วัน

ได้รับอนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้ บริษัท เอ็มเจ สตีล โปรดักส์ จ้ากัด
ส่งประมาณการ  25 พ.ย. 64

350,000,000.00   349,409,494.20     
วันท่ีประกาศเขตก่อสร้าง
ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้ 24 พ.ย. 64

-                   
-                   

150,000,000.00   150,000,000.00     
-                   

-                   -                     
100,000,000.00   99,409,494.20       

100,000,000.00   100,000,000.00     

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564

31 พฤษภาคม 2565

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด เงินงวด - เบิกท่ี 
ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด

กลางท่ี 7

5. พื นท่ี มีเอกสารสิทธ์ิ  

ความก้าวหน้า
ด้านท่ีดิน

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน อยู่ระหว่างด้าเนินการ

100,000,000.00   100,000,000.00     550,000,000 บาท
-                   

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซ้ือหรือจ้าง)

4.การจ่ายค่าทดแทนท่ีดินและรื อย้ายทรัพย์สิน
ยังไม่แล้วเส็จ

ด้าเนินการก่อสร้าง
2.รังวัดท่ีดิน  แล้วเสร็จ

100,000,000.00   99,409,494.20       

ปี 2564-2567

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

1.ปักหลักเขตท่ีดินและประกาศเร่ิมด้าเนินการ
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งานอาคารสามทางแยกท่อสง่น ้า
สาย LMP

งานอาคารปลายท่อสง่น ้า 1R-LMP งานอาคาร Bowoff สาย 1R-LMP



โครงการ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 7 ข้อมูลรายงาน ณ    

ช่ือ ปมก. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า  พ้ืนท่ีชลประทาน 1,200 ไร่  โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านโอด (แห่งท่ี 2)  

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทานบริเวณลุ่มน้้ามูลตอนล่าง ต้าบลท่าเมือง  อ้าเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง หมู่ท่ี3  บ้านโอด  ต้าบลท่าเมือง   อ้าเภอดอนมดแดง   จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด 48  PVC 054-059  ระวาง 6039 IV (พิกัด UTM 0505424E, 1705996N) 

ก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า จ้านวน  1  แห่ง ประกอบด้วย ท่อส่งน้้าสาย MP ความยาวประมาณ 4,400 เมตร , สาย MP2 ความยาวประมาณ 1,330 เมตร 

สาย1L-MP2  ความยาวประมาณ 700 เมตร ,สาย 1R-MP2 ความยาวประมาณ 800 เมตร ,สาย MP3 ความยาวประมาณ 1,230 เมตร ,สาย 1R-MP3 ความยาวประมาณ 700 เมตร 

และสาย 2R-MP3 ความยาวประมาณ 500 เมตร ราษฎรมีน้้าส้าหรับท้าการเกษตร อุปโภค และเล้ียงสัตว์ ประมาณ 2,400 ไร่  จ้านวน  100  ครัวเรือน

งบประมาณ งบประมาณ ประเภทงาน
         งบปกติ ปี 2564          จ้างเหมาท้ังโครงการ

 - จ้างเหมา          จ้างเหมาบางส่วน
         เหล่ือมปี  - ด้าเนินการเอง          งานด้าเนินการเอง

 - โอนกลับส่วนกลาง ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2565 วงเงินท้ังโครงการ

         ฟ้ืนฟู  - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง
ปี 2566
 - จ้างเหมา
ปี 2567
 - จ้างเหมา
 - ด้าเนินการเอง

เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
รวม(บาท)  -  -  -

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เร่ิมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา คร้ังท่ี….
ส่ังหยุดงาน คร้ังท่ี….

 - เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.000    100.000         

   แผน/ผล ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.000    100.000         แผน ผล
 - ผลงาน (Cash Flow) จาก GFMIS
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                  -                        

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 129,841,411.80 129,841,411.80

   (สะสม) รวม(บาท) 129,841,411.80  129,841,411.80        

คิดเป็น(%) 100.000            100.000                  

สภาพปัญหาและ

สาเหตุความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

อุทิศท่ีดิน
ความก้าวหน้า

ด้านท่ีดิน

ประกาศ TOR กพก 10 (ซ) 4/2564

ท้าเร่ืองขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้

อนุมัติประมาณการ
ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซ้ือหรือจ้าง)

เงินงวด - เบิกท่ี 
ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด

กลางท่ี 7

ปี 2564

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

อนุมัติรับราคา 18-พ.ย.-63

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 19-ต.ค.-63 30 วัน
18 ธ.ค. 63

แผนงานปีปัจจุบัน ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565
ผลงานปีปัจจุบัน การเบิกจ่ายสะสม

ประกาศเชิญชวน 19-27 ต.ค. 63 3,341,577.43

ส่งผลจัดจ้าง -

130,000,000.00  129,841,180.00     

18 พ.ย. 63

ส่งประมาณการ  18 พ.ย. 63
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ หจก.อุบลก่อสร้าง

วันท่ีประกาศเขตก่อสร้าง

-                   
-                   

130,000,000 บาท
-                   

-                   
-                   

-                     
130,000,000.00  129,841,180.00     

-                   

130,000,000.00  129,841,180.00     
-                   

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2564

31 พฤษภาคม 2565

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้้าและเพ่ิม
พ้ืนท่ีชลประทาน

ลักษณะโครงการ

ตาม ปมก. อนุมัติเงินงวด
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บรเิวณสถานีสบูน ้า ท่อส่งน ้าเขา้นา



 โครงการ  ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี 7 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง  จังหวัดอุบลรำชธำนี ข้อมูลรายงาน ณ

 ช่ือ ปมก.

 ท่ีต้ังจุดก่อสร้าง บ้านหนองมะนาว  หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดลาด  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
 พิกัด 48 PWB 014-896 ระวาง 6039  IV พิกัด UTM (1689610N   0501417E  ระวาง 6039 IV ) เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ปี  2560-2561 ปี  2562-2563 ปี 2564   ปี 2565 รวมเงิน เงินงวด - เบิกท่ี

       งบปกติ โครงการก่อสร้าง จ้างเหมาท้ังโครงการ

 - จ้ำงเหมำ - - - ชลประทาน จ้างเหมาบางส่วน

       เหล่ือมปี  - ด ำเนินกำรเอง 123,976,600 ขนาดกลางท่ี 7 งานด าเนินการเอง

ความก้าวหน้า ราษฏรอุทิศท่ีดิน

       ฟ้ืนฟู ด้านท่ีดิน
รวม (บาท) 0.00 123,976,600.00 0

อนุมัติเงินงวด

ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง

ความก้าวหน้า เร่ิมอายุสัญญา

ในการจัดหา 22 มี.ค.64 ครบอายุสัญญา

(ใบเบิกจ้าง) 28 มี.ค.64 อายุสัญญา

สัญญาเลขท่ี

วงเงินตามสัญญา

แก้ไขสัญญาคร้ังท่ี...

ส่ังหยุดงานคร้ังท่ี…

 - เปอร์เซ็นต์  แผนงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.00 %  แผนงานสะสม(รายปี) 100.00 %

แผน/ผล  ผลงานสะสม(ท้ังโครงการ) 100.00 %  ผลงานสะสม(รายปี) 100.00 % แผนเงิน / ปรับ ผลจาก

 - ผลงาน ต (Cash Flow) GFMIS

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                    -                     

 - กราฟผลงาน แผนงาน  - ด าเนินการเอง 123,976,600.00     123,976,600.00     

    (สะสม) ผลงาน รวม (บาท) 123,976,600.00     123,976,600.00     

คิดเป็น (%) 100.00                100.00                

 สภาพปัญหา
 และสาเหตุ -
 ความล่าช้า

 แผนการ -
 แก้ไขปัญหา

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า จ านวน  1  แห่ง  ประกอบด้วย บ้านพักพนักงานสูบน้ า ,อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า ,แพสูบน้ าพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที 

จ านวน 2 เคร่ือง ,ท่อส่งน้ าสาย MP ยาว 3,000 เมตร , ท่อส่งน้ าสาย 1L-MP ยาว 2,960 เมตร ,ท่อส่งน้ าสาย 1R-MP ยาว 2,344 เมตร , ท่อส่งน้ าสาย 1R-1L-MP ยาว 800 เมตร 

และท่อส่งน้ าสาย 1R-1R-LMP ยาว 400 เมตร รวมความยาว 9.504 กิโลเมตร สนับสนุนน้ า  เพ่ือท าการเกษตรให้แก่ราษฎรในช่วงฤดูท่ีฝนท้ิงช่วงและฤดูแล้ง สามารถช่วยเหลือพ้ืนท่ี
การเกษตรได้ประมาณ  2,400  ไร่  ราษฎร  150  ครัวเรือน

 ส่งประมาณการ 20 กรกฎาคม 2564

 อนุมัติประมาณการ 17 กันยายน 2564

การเบิกจ่ายสะสม

 อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 60 วัน

 ประกาศ TOR กซ.30/2564 (สพด.)

 ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง 58,743,032.10

 อนุมัติรับราคา
 ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูล GFMIF 

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ โครงกำรสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน  ำบ้ำนหนองมะนำว โครงการ :

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทานบริเวณลุ่มน้ ามูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี 

: เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ า

 ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ 19 กรกฎาคม 2564

              ประเภทงาน

- -
123,976,600

 วันประกาศเขตก่อสร้าง 29 มี.ค.64

 ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้

0 123,976,600.00

บริษัท แหล่งน้ าไทย จ ากัด
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งาน อาคารท่อส่งน ้างาน บ่อพักน ้า งาน อาคารท่อส่งน้ า



โครงการ  ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 7 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง  จ.อุบลราชธานี ข้อมูลรายงาน ณ

 ช่ือ ปมก. โครงการจัดหาน  าให้ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี   
 ท่ีตั งจุดก่อสร้าง ต.บ้านค้อ  อ.ค าชะอี  จ.มุกดาหาร 

 พิกัด

ลักษณะ ก่อสร้างระบบท่อส่งน  าพร้อมอาคารประกอบเส้นหมู่บ้านใต้ร่มพระบารมี ท่อส่งน  ารับแรงดัน MP ท่อ PVC ชั น 13.5 ศก.0.30 ม. 0+000 - กม.1+490.23 , ท่อส่งน  ารับแรงดัน 1L- MP ท่อ PV
ชั น 13.5 ศก.0.20 ม. กม. 0+000 - 0+392 , หอสูงส ารองน  า 40 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง , บ่อพักน  าขนาด 1.190 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง , อาคารสถานีสูบน  าพร้อมระบบสูบน  า และขยายเขตไฟฟ้า

โครงการ รวมพื นท่ีประมาณ 10,969 โดยมีพื นท่ีระบบชลประทานระหว่างท่อส่งน  า 100 ไร่ มีน  าส าหรับอุปโภค-บริโภค ช่วยในการเก็บกักน  าในช่วงฤดูฝน,ฤดูแล้ง ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ น

งบประมาณ งบประมาณ เงินงวด - เบิกท่ี
       งบปกติ ปี 2564 ส านักงานก่อสร้าง           จ้างเหมาทั งโครงการ

งานด าเนินการเอง ชลประทานขนาดกลาง           จ้างเหมาบางส่วน
ท่ี 7 จ.อุบลราชธานี           งานด าเนินเอง

       เหล่ือมปี
ความก้าวหน้า           ด าเนินการแล้ว

       ฟ้ืนฟู ด้านท่ีดิน

รวม (บาท)

อนุมัติเงินงวด 
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง

ความก้าวหน้า เร่ิมอายุสัญญา
ในการจัดหา ครบอายุสัญญา
(ใบเบิกจ้าง) อายุสัญญา

สัญญาเลขท่ี
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญาครั งท่ี...
ส่ังหยุดงานครั งท่ี…

 - เปอร์เซ็นต์  แผนงานสะสม(ทั งโครงการ) 100.00 %

แผน/ผล  ผลงานสะสม(ทั งโครงการ) 100.00 % แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) (Online)

 - เบิกจ่าย ด าเนินการเอง 19,740,300.00        19,740,300.00            

 - กราฟผลงาน ค่าควบคุมงาน -                       -                           

    (สะสม) รวม (บาท) 19,740,300.00        19,740,300.00            

คิดเป็น (%) 100.00% 100.00%

 สภาพปัญหา
 ความล่าช้า

 แผนการ

 แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564

วันท่ี  31 พฤษภาคม 2565

 โครงการ :
     : จัดหาแหล่งน  าและเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน

ตาม ปมก.               ประเภทงาน

19,740,300.00

 ท าเร่ืองขออนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้ 21-พ.ค.-62 5 เม.ย. 64 (ซื อปูนซีเมนต์)

19,740,300.00

 วันประกาศเขตก่อสร้าง 10-เม.ย.-61 4 มี.ค.64

 ได้รับอนุญาตใช้พื นท่ีป่าไม้ ท าเร่ืองผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2562
 ส่งประมาณการ 8-เม.ย.-63
 อนุมัติประมาณการ 14-เม.ย.-63
 อนุมัติแผนจัดซื อ/จัดจ้าง 16-ก.พ.-64
 ประกาศ TOR
 ประกาศ จัดซื อ/จัดจ้าง 12/3/1964 (ซื อปูนซีเมนต์)
 อนุมัติรับราคา 22/3/1964 (ซื อปูนซีเมนต์)
 ส่งผลจัดจ้าง 22/3/1964 (ซื อปูนซีเมนต์)

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม 2565

การเบิกจ่ายสะสม
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เครื่องสูบน ้ำพร้อมระบบควบคุม งำนหอถังสูงขนำด 10 ลบ.ม. อำคำรควบคุมเครื่องสูบน ้ำ


	บังอี่
	PL5 
	ตาเปอะ
	ดอนใหญ่
	คำไหล
	สะพงน้อย
	คันแทใหญ่
	บ้านโอด
	หนองมะนาว
	ใต้ร่มพระบารมี 2564

