
 หมายเหตุ

 รวม  จ้างเหมา  ท าเอง  รวม  จ้างเหมา  ท าเอง

 ผล

               139,310,786.00               96,817,366.00             12,493,420.00                 3,453,797.00                                 -                 3,453,797.00               2.48 

1
โครงการชลประทาน

อดุรธานี

(28) ระบบระบายน้ าลุ่มน้ าห้วย

หลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคาร

ประกอบ จังหวัดอดุรธานี

ผลผลติที่ 4 : การ

ป้องกนัและบรรเทาภัย

จากน้ า

พรบ.ปี2556 40,800,000              40,800,000.00 0 0

เป็นโครงการที ่รมต.ตอ่

พงศ ์ไชยสาน เสนอ 

พณฯ นายกฯเมื่อครั้ง

เตรียมพื้นที่กอ่น ครม.

สญัจร ไม่สามารถ

ด าเนินการจัดหาในปี 

พ.ศ.2555 เน่ืองจาก 

บริเวณที่กอ่สร้างตอ้ง

เกี่ยวข้องกบัหลายสว่น

ราชการ รวมทั้งราษฎรที่

มีที่ดนิที่ตดิพื้นที่โครงการ

 ตอ้งมีการประชุมหารือ

เพื่อบูรณาการและ

ปรับปรุงแบบหลายครั้ง  

ปัจจุบันประกวดราคาแลว้

 ผลประกวดราคา 

ประมาณ133 ลา้น เป็น

งบผูกพันธ ์55,56,57,58 

 กรมไดล้งนามเสนอ

กระทรวงเพื่ออนุมัตริับ

ราคา เมื่อวันที4่ มิ.ย.56 

และ ในปี 56 กรมไดโ้อน

เงินกลบัสว่นกลางไปให้

งานที่มีความจ าเป็น

เร่งดว่นกว่า จ านวน 40 

ลา้น บาท เมื่อวันที ่5 

มิ.ย.56 ปี 57 ผูกพัธ์ไว้ที่

 40 ลา้นบาท ปี 58 อกี 

55.20 ลา้นบาทกนั

เหลื่อมป ี55 จ านวน 24 

ลา้นบาท เดมิทั้ง

โครงการตั้งไว้ 160 ลา้น

2 โครงการชลประทานเลย
(1.17) อาคารที่ท าการชลประทาน

 โครงการชลประทานเลย

ผลผลติที่ 1 : การ

จัดการน้ าชลประทาน
พรบ.ปี2556 4,910,000                4,814,000.00                   96,000.00 46,000 46,000 0.94 21.89

ผู้รับจ้างขาดแคลน

แรงงาน ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

เร่งรัดด าเนินการ ผู้รับ

จ้างไดจ้ัดหาแรงงานเข้า

เตม็ก าลงัแลว้ ซึ่งผู้รับจ้าง

เป็นร้านขายวัสดกุอ่สร้าง

รายใหญ่ของ จว.เลย 

ปัญหาเรื่องวัสด ุไม่มี 

ผลงานความกา้วหน้า

ปัจจุบัน 25 % คาดว่าจะ

ปรับ หมดอายุสญัญา 19

 ส.ค.56  เสร็จใน

ปีงบประมาณ ผู้รับเหมา

ประสงคเ์บิก ในงวดเดยีว

 100 %

3
โครงการชลประทาน

หนองคาย

(1.18) อาคารบ้านพักเวรและเวร

ยาม โครงการชลประทาน

หนองคาย

ผลผลติที่ 1 : การ

จัดการน้ าชลประทาน
พรบ.ปี2556 698,000                   678,000.00                   20,000.00 14,502 14,502 2.08 49

ผลงานความกา้วหน้า

ปัจจุบัน60 % คาดว่า

เสร็จในปีงบประมาณ 

ผู้รับจ้างประสงคเ์บิกงวด

เดยีว

 ผลการเบิกจ่าย (บาท)  ร้อยละ ปีปัจจุบัน

ข้อมูลทัว่ไป

ชื่อหน่วยงานระดบั

โครงการ
ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลติ ประเภท งปม.

แผน - 

ผลการ ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ

 ไดร้ับการโอนจัดสรร (บาท)



 หมายเหตุ

 รวม  จ้างเหมา  ท าเอง  รวม  จ้างเหมา  ท าเอง

 ผล

               139,310,786.00               96,817,366.00             12,493,420.00                 3,453,797.00                                 -                 3,453,797.00               2.48 

 ผลการเบิกจ่าย (บาท)  ร้อยละ ปีปัจจุบัน

ข้อมูลทัว่ไป

ชื่อหน่วยงานระดบั

โครงการ
ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลติ ประเภท งปม.

แผน - 

ผลการ ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ

 ไดร้ับการโอนจัดสรร (บาท)

4
โครงการชลประทาน

หนองบัวล าภู

(4.13) สถานีสบูน้ าดว้ยไฟฟ้า

พร้อมระบบสง่น้ า บ้านโนนตาล 

ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล าภู

ผลผลติที่ 2 : การ

จัดหาแหลง่น้ าและ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน

พรบ.ปี2556 29,614,620              28,440,000.00              1,174,620.00 740,544 740,544 2.5 39.53

เป็นงานจ้างเหมาทั้ง

โครงการ ช่วงตน้ตดิ

ปัญหาแรงงาน ปัจจุบัน

ผู้รับจ้างไดร้ะดม

เครื่องจักร และคนงาน

เตม็ที่ ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ  ผลงาน

ความกา้วหน้าปัจจุบัน

39.53% เมื่อสิ้นงวดที ่2 

14 พ.ค.56 และผลงาน 

ณ สิ้นงวดที ่3 21 

มิถุนายน 56  ผลงาน จะ

ข้ึน 52 % จะเบิกจ่ายครั้ง

แรก สิ้นเดนื มิ.ย.56 

ประมาณ 12 ลา้นบาท 

หรือประมาณ 45 % คาด

ว่าจะแลว้เสร็จใน

ปีงบประมาณสิ้นสดุ

สญัญา 21 ก.ย.56

5
โครงการชลประทาน

หนองบัวล าภู

(10) ประตรูะบายน้ าล าพะเนียง 

(บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวล าภู

ผลผลติที่ 4 : การ

ป้องกนัและบรรเทาภัย

จากน้ า

พรบ.ปี2556 17,107,000              17,107,000.00 0 7

มีการแกไ้ขแบบฐานราก 

และแกไ้ขสญัญา ขณะน้ี

ไดส้ั่งให้ผู้รับจ้างเข้า

ปฏิบัตงิานและผู้รับจ้าง

ไดร้ะดมเครื่องจักร

เครื่องมือ เข้าปฏิบัตงิาน

แลว้ ผลงานเป็นที่น่า

พอใจ ซึ่งจะเบิกจ่ายใน

สว่นของเงินกนัเหลื่อมป ี

ประมาณ 36 ลา้น ภายใน

 สงิหาคม 56 และจะ

เบิกจ่ายงบป ี56 ภายใน 

ก.ย.56 17 ลา้นบาท เป็น

งานผูกพันธ ์ปี 55,56,57

ในสว่นของ งปม.ปี 

2556คาดว่าจะเสร็จใน

ปีงบประมาณ 56และ

ผูกพันธ์ป ี57 อกี 

27.1354 ลา้นบาท

6
โครงการสง่น้ าและ

บ ารุงรักษาห้วยหลวง

(1.1) เรือนประทับแรม โครงการ

สง่น้ าและบ ารุงรักษาห้วยหลวง 

จังหวัดอดุรธานี

ผลผลติที่ 1 : การ

จัดการน้ าชลประทาน
พรบ.ปี2556 9,547,000              9,547,000.00 2,430,080 2,430,080 25.45 41

เป็นงานด าเนินการเอง 

ทั้งโครงการ มีการปรับ

แบบกอ่สร้างหลายครั้ง

เพื่อให้สมพระเกยีต ิ

ขณะน้ี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการกอ่สร้าง

ผลงานความกา้วหน้า

ปัจจุบัน50 % คาดว่า

เสร็จในปีงบประมาณ

7

ศนูย์ศกึษาการพัฒนาภู

พานอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

(1.32) งานจัดท าระบบข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) ใน

พื้นที ่ศนูย์ศกึษาการพัฒนาภูพานฯ

 พื้นที ่13,300 ไร่ ศนูย์ศกึษาการ

พัฒนาภูพานอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร

ผลผลติที่ 3 : การ

สนับสนุนโครงการ

พัฒนาอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

พรบ.ปี2556 2,998,335                1,413,935.00              1,584,400.00 222,671 222,671 7.43 30

เป็นงานดา้นจัดหา

ครุภัณฑแ์ละระบบ GIS 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

คาดว่าจะแลว้เสร็จในป ี

งบประมาณ ด าเนินการ 

ศนูย์สารสนเทศกรม อกี

สว่นหน่ึงด าเนินโดยศนูย์

ลา่ช้าในข้ันตอน เขียน 

SPEC



 หมายเหตุ

 รวม  จ้างเหมา  ท าเอง  รวม  จ้างเหมา  ท าเอง

 ผล

               139,310,786.00               96,817,366.00             12,493,420.00                 3,453,797.00                                 -                 3,453,797.00               2.48 

 ผลการเบิกจ่าย (บาท)  ร้อยละ ปีปัจจุบัน

ข้อมูลทัว่ไป

ชื่อหน่วยงานระดบั

โครงการ
ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลติ ประเภท งปม.

แผน - 

ผลการ ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ

 ไดร้ับการโอนจัดสรร (บาท)

8
โครงการชลประทานบึง

กาฬ

(1.23) ปรับปรุงหอถังสงูพร้อม

ระบบประปาที่ท าการ โครงการ

ชลประทานบึงกาฬ

ผลผลติที่ 1 : การ

จัดการน้ าชลประทาน
พรบ.ปี2556                    2,343,000.00                2,297,000.00                   46,000.00                   -           5.00 

เป็นงานจ้างเหมาทั้ง

โครงการ สั่งลงงาน 1 

มิถุนายน- 56หมดอายุ 30

 ตลุาคม คาดการณกนั

เงินเหลื่อมป ีแตแ่ลว้เสร็จ

ในสญัญาลา่ช้าในดา้น

การก าหนด SPEC และ 

TOR

9
โครงการสง่น้ าและ

บ ารุงรักษาฝายกมุภวาปี

(1.15) โรงเกบ็วัสดขุนาดกลาง 

ฝายกมุภวาป ีโครงการสง่น้ าและ

บ ารุงรักษาฝายกมุภวาป ีจังหวัด

อดุรธานี

ผลผลติที่ 1 : การ

จัดการน้ าชลประทาน
พรบ.ปี2556 1,292,831                1,267,431.00                   25,400.00 0 15

เป็นงานจ้างเหมาทั้ง

โครงการ ผู้รับจ้างขาด

แรงงาน ขณะน้ีอยู่

ระหว่างด าเนินการ

ผลงานความกา้วหน้า

ปัจจุบัน 50 % คาดว่า

เสร็จในปีงบประมาณ

10 โครงการกอ่สร้าง 5

(3.17) อา่งเกบ็น้ าห้วยมุ่นน้อย 

ต าบลกกสะทอน อ าเภอดา่นซ้าย 

จังหวัดเลย

ผลผลติที่ 2 : การ

จัดหาแหลง่น้ าและ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน

พรบ.ปี2556 30,000,000 0 0

ยกเลกิโครงการฯตดิ

ปัญหาที่อทุธยาน และ

ไดแ้จ้งในที่ประชุมครั้งที่ 

2 แลว้ และส านักฯไดท้ า

บันทึกยกเลกิโครงการ

มาที่กองแผนงานแลว้



ร จ ด ร จ ด

ok 40,800,000 ok 0

ok 4,910,000 ok 46000

ok 698,000 ok 14502



ร จ ด ร จ ด

ok 29,614,620 ok 740544

ok 17,107,000 ok 0

ok 9,547,000 ok 2430080

ok 2,998,335 ok 222671



ร จ ด ร จ ด

ok 2,343,000 ok 0

ok 1,292,831 ok 0

no.ok 0 ok 0


