
 

เอกสารประกอบการตรวจราชการ 
การติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนนิโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558  
งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็ในอ านาจ 

ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
 

ของคณะท างานก ากับ และตดิตามการปฏบิัติราชการในภมูิภาคเขต
ตรวจราชการที่ 1 

(พลตรี กมล เพิ่มก าลังพล) 
 
 

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม  2558  
ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น  

 
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โทร./โทรสาร 0-3533-5665 ต่อ 26 
http://www.ayutthaya.go.th/inspector/ 

 



ก าหนดการ 
 

การติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า       
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ) 
ของคณะท างานก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ ๑ 

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องรับรองชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

..................... 
 

เวลา ๐๘.๓๐ น.   - ลงทะเบียน 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   - ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบเพื่อติดตาม 
      ความก้าวหน้าการด าเนินงาน จ านวน ๕ โครงการ 
    ๑. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. 
                                              (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ท่ี ๙ ต าบลบ้านร่อม 

    อ าเภอท่าเรือ 
    ๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติคคอนเกรีต บริเวณ 
        ช่วงต้ังแต่ขา้งโรงเรียนวัดกระโจมทองไปจนถึงถนน คสล.เดิม หมู่ท่ี ๑ 
        ต าบลพิตเพียน อ าเภอมหาราช 
    ๓. โครงการขุดลอกหนองปลากราย หมู่ท่ี ๓ ต าบลบ้านม้า อ าเภอบางปะหัน 
    ๔. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคลองคอนกรีต 

    เสริมเหล็ก และขุดลอกล ารางสาธารณะ หมู่ท่ี ๒ ต าบลบ้านแพน  
    อ าเภอเสนา 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท าการยกระดับถนน 
    และก่อสร้างก าแพงกันดินกันขอบตล่ิงทรุดตัวที่ขอบทาง (ฝ่ังซ้ายคลองบางกุ้ง)    
    หมู่ท่ี ๙ ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอบางบาล 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ติดตามผลการด าเนินงานโครงการพื้นท่ี  
............................ 



การติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558  

งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในอ านาจ 
ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  

ของคณะท างานก ากับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการท่ี 1 

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



โครงการติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน จ านวน 5 โครงการ 

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) 
ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ 

โครงการปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอลฟัลท์ติดคอนกรีต บริเวณช่วงตั้งแต่ข้าง
โรงเรียนวัดกระโจมทอง ไปจนถึงถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 1 ต าบลพิตเพียน อ าเภอมหาราช  

โครงการขุดลอกหนองปลากราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านม้า อ าเภอบางปะหัน 
 

โครงการก่อสร้างระบบน้ าด้วยไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอก
ล ารางสาธารณะ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแพน อ าเภอเสนา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท าการยกระดับถนนและก่อสร้างก าแพง
กันดินกันขอบตลิ่งทรุดตัว ที่ขอบทาง(ฝั่งซ้ายคลองบางกุ้ง)หมู่ที่ 9 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล 

ร้อยละของผลงาน – 
ผลการเบิกจ่าย -  

ร้อยละของผลงาน 70 
ผลการเบิกจ่าย -  

ร้อยละของผลงาน 60 
ผลการเบิกจ่าย 15  

ร้อยละของผลงาน – 
ผลการเบิกจ่าย -  

ร้อยละของผลงาน 60 
ผลการเบิกจ่าย -  

โครงที่ที่ 3โครงการขุดลอกหนองปลากราย  .pptx
โครงการที่ 4โครงการก่อสร้างระบบน้ำด้วยไฟฟ้า อ เสนา.ppt


     1. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)  
          ประเภทบาดาลขนาดใหญ ่

 
โครงการ 

หน่วยงานที่
มอบหมายให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมาณ

ที่ได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันที่เริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินที่ใช้ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละของ
ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
แบบหอถัง ขนาด 30 ลบ.ม. 
(รูปทรงถ้วยแชมเปญ)  
ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 
9 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอท่าเรือ 

1,920,000 สอบราคา 1,918,000 2 มิ.ย. 58 29 ก.ย. 
58 

- รอการ
อนุญาตขุด
เจาะบ่อ
บาดาล 

- ผู้รับจ้างรอให้
ได้รับหนังสือ
อนุญาตขุด
เจาะบ่อ

บาดาลก่อน 



ภาพพื้นที่ก่อนด าเนินโครงการ 



   2. โครงการปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอลฟัลทต์ิดคอนกรีต บริเวณช่วงตั่งแต่ข้าง
โรงเรียนวัดกระโจมทองไปจนถึงถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 1 ต าบลพิตเพียน อ าเภอมหาราช  

 
โครงการ 

หน่วยงานที่
มอบหมายให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมาณ

ที่ได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันที่เริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินที่ใช้ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละของ
ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอลฟัลท์
ติดคอนกรีต บริเวณช่วงตั่งแต่ข้าง
โรงเรียนวัดกระโจมทองไปจนถึง
ถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 1 ต าบลพิต
เพียน อ าเภอมหาราช  

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ

มหาราช 

1,726,000 สอบราคา 1,200,000 24 มิ.ย. 58 
 

24 ก.ค. 
58 

24 มิ.ย. 
58 

70 - - 



ภาพพื้นที่ก่อนด าเนินโครงการ 



ภาพการด าเนินโครงการหลังได้รับจัดสรรงบประมาณ  

ภาพ ณ วันที่ 9 ก.ค. 58 



   3. โครงการขุดลอกหนองปลากราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านม้า อ าเภอบางปะหัน 

 
โครงการ 

หน่วยงานที่
มอบหมายให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมาณ

ที่ได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันที่เริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินที่ใช้ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละของ
ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการขุดลอกหนองปลากราย 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านม้า อ าเภอบาง
ปะหัน 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอบางปะ
หัน 

1,700,000 สอบราคา 1,350,000 12 มิ.ย. 58 10 ก.ย. 
58 

- 60 - - 



ภาพพื้นที่ก่อนด าเนินโครงการ 



ภาพการด าเนินโครงการหลังได้รับจัดสรรงบประมาณ  

15 – 21 มิ.ย. 58 ภาพ ณ วันที่ 9 ก.ค. 58 



4. โครงการก่อสร้างระบบน้ าด้วยไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกล าราง
สาธารณะ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแพน อ าเภอเสนา  

 
โครงการ 

หน่วยงานที่
มอบหมายให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมาณ

ที่ได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันที่เริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินที่ใช้ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละ
ของ

ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการก่อสร้างระบบน้ าด้วย
ไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก และขุด
ลอกล ารางสาธารณะ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแพน อ าเภอเสนา  

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเสนา 

1,998,000 สอบราคา 1,993,000 2 มิ.ย. 58 29 ก.ย. 58 10 มิ.ย. 
58 

60 298,950 - 



ภาพพื้นที่ก่อนด าเนินโครงการ 



ภาพการด าเนินโครงการหลังได้รับจัดสรรงบประมาณ  

ภาพ ณ วันที่ 9 ก.ค. 58 



 
โครงการ 

หน่วยงานที่
มอบหมายให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมาณ

ที่ได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันที่เริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินที่ใช้ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละของ
ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมท าการยกระดับ
ถนนและก่อสร้างก าแพงกันดินกัน
ขอบตลิ่งทรุดตัว ที่ขอบทาง (ฝั่ง
ซ้ายคลองบางกุ้ง) หมู่ที่ 9 ต าบล
บ้านกุ่ม อ าเภอบางบาล 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอบาง
บาล 

4,000,000 ประกวด
ราคา 

3,927,000 25 มิ.ย. 58 22 พ.ย. 
58 

- - - - 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท าการยกระดับถนนและก่อสร้างก าแพงกันดินกัน
ขอบตลิ่งทรุดตัว ที่ขอบทาง (ฝั่งซ้ายคลองบางกุ้ง) หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอบางบาล 



ภาพพื้นที่ก่อนด าเนินโครงการ 





สรุปรายละเอียดโครงการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จ านวน ๕ โครงการ  ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท   ท าสัญญา ๑๐,๓๘๘,๐๐๐ บาท) 

ที่ โครงการ/รายการ อนุมัติ  ท าสญัญา  เบิกจ่าย ผลงาน % ระยะเวลา พื้นที่โครงการ ผู้รับจ้าง ส านักงานผู้รับจ้าง ระบุการเบิก 

๑ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง 
ขนาด ๓๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)
ประเภทบาดาลขนาดใหญ ่

      - ๒ มิ.ย. - ๒๙ 
ก.ย. ๕๘ 

หมู่ที่ ๙ ต.บ้าน
ร่อม อ.ท่าเรือ 

หจก.ปุณยธร ๓๐/๓๕๓ หมู่ ๕ ต.
ท่าวาสุกรี อ.
พระนครศรีอยุธยา 

งวดเดียว 

  งบลงทุน ๑,๙๒๐,๐๐๐            จ.พระนครศรีอยุธยา   

  ค่าสิ่งก่อสร้าง ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๙๑๘,๐๐๐               

   ก่อสร้างรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม,ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ  
-เจาะบ่อบาดาล ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ ม. และก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้้าแบบ
แชมเปญขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. ความสูงไม่
น้อยกว่า ๒๐ ม. 

                  

๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต บริเวณช่วงต้ังแต่ข้าง
โรงเรียนวัดกระโจมทอง ไปจนถึงถนน คสล.
เดิม หมู่ที่ ๑ ต.พิตเพียน อ.มหาราช 

      40 ๒๓ มิ.ย. - ๒๓ 
ก.ค. ๕๘ 

หมู่ที่ ๑ ต.พิต
เพียน อ.
มหาราช 

หจก.ส.สาทิสเขา
พระก่อสร้าง 

๘๗ หมู่ ๒ ต.เขา
พระ อ.เดิมบางนาง
บวช จ.สุพรรณบุร ี

งวดเดียว 

  งบลงทุน ๑,๗๒๖,๐๐๐                 

  ค่าสิ่งก่อสร้าง ๑,๗๒๖,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐               

   - ความยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร                   

   - ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร กว้าง ๓.๐๐ ม. 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. 

                  



ที่ โครงการ/รายการ อนุมัติ  ท าสญัญา  เบิกจ่าย ผลงาน % ระยะเวลา พื้นที่โครงการ ผู้รับจ้าง ส านักงานผู้รับจ้าง ระบุการเบิก 

๓ โครงการขุดลอกหนองปลากราย หมู่ที่ ๓ ต.
บ้านม้า อ.บางปะหัน 

      50 ๑๒ มิ.ย. - ๑๐ 
ก.ย.๕๘ 

หมู่ที ่๓ ต.บ้าน
ม้า อ.บางปะ
หัน 

หจก.จตุรงค ์
คอนสตรัคชั่น 

๖๘/๕๒๙ หมู่ ๓ ต.
หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยาจ.
พระนครศรีอยุธยา 

 ๒ งวด   
งวด๑  
ร้อยละ ๓๕ 
งวดสุดท้าย 

  งบลงทุน ๑,๗๐๐,๐๐๐               ร้อยละ ๖๕ 

  ค่าสิ่งก่อสร้าง ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐               

   - งวดท่ี ๑ ขุดลอกหนองปลากราย จา้นวน ๕ ไร่ 
๒ งาน (๘,๘๐๐ ตร.ม.) ลึกเฉลี่ย ๔ ม. พร้อม
ก่อสร้างคันดินกว้าง ๖.๐๐ ม.สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. พร้อมท้าการขนย้ายดิน
ขุดขนไม่น้อยกว่า ๒๔,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย
แต่งคันดิน ระยะเวลาด้าเนินการ ๔๕ วัน 

  ๔๗๒,๕๐๐     งวด ๑ ภายใน 
๒๗ ก.ค.๕๘ 

        

   - งวดสุดท้าย วางท่อระบายน้้า พร้อมประตูเปิด-
ปิดฯจ้านวน ๕ ไร่ (๘,๐๐๐ ตร.ม.) ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ 
ม.พร้อมก่อสร้างคันดินกว้าง ๖.๐๐ ม. ส.ูเฉลี่ย 
๒.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ม. พร้อมกับท้า
การขนย้ายดินขุดขนไม่น้อยกว่า ๒๒,๓๘๒ ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยแต่งคันดิน 

  ๘๗๗,๕๐๐     งวดสุดท้าย 
ภายใน ๔๕ วัน 
นับจากส่งงาน
งวด ๑  

        

     งานวางท่อระบายน้้า คสล.ขนาด ศก.๑.๐๐ ม. 
จ้านวน ๑๐ ท่อน และก่อสร้างประตูปิด-เปิด
ระบายน้้าขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ยาว 
๑.๗๐ ม. จ้านวน ๑ จุด และก่อสร้างประตูปิด - 
เปิด ระบายน้้าขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.
ยาว ๑.๗๐ ม. จ้านวน ๑ จุด ระยะเวลา
ด้าเนินการ ๔๕ วัน 

                  



ที่ โครงการ/รายการ อนุมัติ  ท าสญัญา  เบิกจ่าย ผลงาน % ระยะเวลา พื้นที่โครงการ ผู้รับจ้าง ส านักงานผู้รับจ้าง ระบุการเบิก 

๔ โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยไฟฟา้ 
ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอก
ล ารางสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแพน 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      55 ๙ มิ.ย. - ๘ 
ส.ค. ๕๘ 

หมู่ ๒ ต.บ้าน
แพน อ.เสนา 

หจก.ทรงกิตการ
โยธา 

๗๑/๑ หมู่ ๓ ต.บ้าน
กระทุ่ม อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา 

๒ งวด งวด ๑ 
ร้อยละ ๓๐ 
งวดสุดท้าย 

  ก่อสร้างระบบสูบน้้าด้วยไฟฟ้า พร้อมก่อสร้าง
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวฝั่งละ ๑๐๐ เมตร 
และขุดลอกล้ารางสาธารณะ ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ 
ต้าบลบ้านแพน อ้าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ้านวน ๑ แห่ง 

               ร้อยละ ๗๐ 

  งบลงทุน ๑,๙๙๘,๐๐๐                

  ค่าสิ่งก่อสร้าง ๑,๙๙๘,๐๐๐ ๑,๙๙๓,๐๐๐               

   - งวดที่ ๑ : ขุดลอกล้ารางสาธารณะ หมู่ที่ 
๑-๒ ต้าบลบ้านแพน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - 
๑๐.๐๐ ม.ยาว ๒,๕๐๐ ม.ลึก ๑.๐๐ - ๑.๕๐ 
ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ 
ลบ.ม.แล้วเสร็จ และได้ด้าเนินการก่อสร้างโรง
สูบน้้าและประตูเปิด-ปิดน้้าแล้วเสร็จ  

(เบิกล่วงหน้า
งวด ๑ ร้อยละ 
๑๕ เป็นเงิน 
๒๙๘,๙๕๐ 
บาท 

๕๙๗,๙๐๐     ภายในวันที่ ๒๙ 
มิ.ย.๕๘ 

        

   - งวดสุดท้าย : เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จ 

  ๑,๓๙๕,๑๐๐     ภายในวันที่ ๘ 
ส.ค. ๕๘ 

        



ที่ โครงการ/รายการ อนุมัติ  ท าสญัญา  เบิกจ่าย ผลงาน % ระยะเวลา พื้นที่โครงการ ผู้รับจ้าง ส านักงานผู้รับจ้าง ระบุการเบิก 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท าการยกระดับถนนและก่อสร้าง
ก าแพงกันดินขอบตลิ่งทรุดตัวที่ขอบทาง (ฝั่ง
ซ้ายคลองบางกุ้ง) หมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านกุ่ม 

      - ๒๕ มิ.ย. - ๒๒ 
พ.ย.๕๘ 

หมู่ที่ ๙ ต.บ้าน
กุ่ม อ.บางบาล 

หจก.เอส.ที.
รุ่งเรือง 

๓๕ หมู่ ๙ ต.มหา
พราหมณ์ อ.บาง
บาล จ.
พระนครศรีอยุธยา 

 ๓ งวด งวดที่ 
๑ ร้อยละ 
๔๖.๖๗ 
งวดที่ ๒  
ร้อยละ 

   -(ระบุตามใบจัดสรร) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กความยาว ๓๕๕ เมตร พร้อมยกระดับถนน
สูงเฉลี่ย ๑ เมตร และก้าแพงดินกันขอบตลิ่งทรุด
ตัวที่ขอบทาง (ฝั่งซ้ายคลองบางกุ้ง) ความยาว ๕๑ 
เมตร หมู่ที่ ๙ ต้าบลบ้านกุ่ม อ้าเภอบางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา จ้านวน ๑ แห่ง 

                ๓๓.๓๓  
งวดสุดท้าย 
ร้อยละ ๒๐ 

  งบลงทุน ๔,๐๐๐,๐๐๐                 

  ค่าสิ่งก่อสร้าง ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๙๒๗,๐๐๐               

  งวดท่ี ๑ : ถางป่าขุดตอ พร้อมปรับขอบคันตลิ่ง
ตลอดแนวและด้าเนินการตอกเสาเข็มพร้อมตัดหัว
เข็มของก้าแพงกันดินแล้วเสร็จทั้งหมด 

  ๑,๘๓๒,๗๓๐.๙๐     ภายใน ๗๐ วัน          

  งวดที่ ๒ : ก่อสร้างก้าแพงกันดินและงานCap 
Beam คาน คสล.ทับหลงั  พร้อมลงดินถนน
เสริมขอบตลิ่งที่ช้ารุดแล้วเสร็จทั้งหมด 

  ๑,๓๐๘,๘๖๙.๑๐     ภายใน  
๑๒๐ วัน 

        

  งวดสุดท้าย : ก่อสร้างยกระดับผิวทาง คสล.
แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย 

  ๗๘๕,๔๐๐     ภายใน  
๑๕๐ วัน 

        

  รวม ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ ๑๐,๓๘๘,๐๐๐ 0             

 



อ.เสนา 33.7 กม. 

อ.บางบาล 21.3 
กม. 

อ.บางปะหัน 26.6 กม. 

อ.มหาราช 47.8 กม. 

อ.ท่าเรือ 38.6 กม. 

ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดพระนครศรอียุธยาไปยังพืน้ที่ฯ 



     1. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)  
          ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ 

 
โครงการ 

หน่วยงานท่ี
มอบหมายให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมาณ

ท่ีได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันท่ีเริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินท่ีใช้ วันท่ีเริ่ม
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละ
ของ

ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
แบบหอถัง ขนาด 30 ลบ.ม. 
(รูปทรงถ้วยแชมเปญ)  
ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 
9 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอท่าเรือ 

1,920,000 สอบราคา 1,918,000 2 มิ.ย. 
58 

29 ก.ย. 
58 

- 10 - ผู้รับจ้างรอ
ให้ได้รับ
หนังสือ

อนุญาตขุด
เจาะบ่อ

บาดาลก่อน 



   2. โครงการปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอลฟัลทต์ิดคอนกรีต บริเวณช่วงตั่งแต่ข้าง
โรงเรียนวัดกระโจมทองไปจนถึงถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 1 ต าบลพิตเพียน อ าเภอมหาราช  

 
โครงการ 

หน่วยงานที่
มอบหมาย

ให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมา
ณที่ได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันที่เริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินที่ใช้ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละ
ของ

ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอลฟัลท์
ติดคอนกรีต บริเวณช่วงต่ังแต่
ข้างโรงเรียนวัดกระโจมทองไป
จนถึงถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 1 
ต าบล พิตเพียน อ าเภอมหาราช  

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ

มหาราช 

1,726,000 สอบราคา 1,200,000 24 มิ.ย. 
58 
 

24 ก.ค. 
58 

24 มิ.ย. 
58 

40 - - 



   3. โครงการขุดลอกหนองปลากราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านม้า อ าเภอบางปะหัน 

 
โครงการ 

หน่วยงานที่
มอบหมาย

ให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมา
ณที่ได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันที่เริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินที่ใช้ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละ
ของ

ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการขุดลอกหนองปลากราย 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านม้า อ าเภอ
บางปะหัน 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอบาง
ปะหัน 

1,700,000 สอบราคา 1,350,000 12 มิ.ย. 
58 

10 ก.ย. 
58 

- 50 - - 



4. โครงการก่อสร้างระบบน้ าด้วยไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกล าราง
สาธารณะ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแพน อ าเภอเสนา  

 
โครงการ 

หน่วยงานที่
มอบหมายให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมาณ

ที่ได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันที่เริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินที่ใช้ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วันสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละ
ของ

ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการก่อสร้างระบบน้ าด้วย
ไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก และขุด
ลอกล ารางสาธารณะ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแพน อ าเภอเสนา  

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเสนา 

1,998,000 สอบราคา 1,993,000 2 มิ.ย. 58 29 ก.ย. 
58 

10 มิ.ย. 
58 

55 298,950 - 



 
โครงการ 

หน่วยงานที่
มอบหมาย

ให้
รับผิดชอบ 

วงเงิน
งบประมา
ณที่ได้รับ
จัดสรร 

การจัดหา/จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

วันที่เริ่ม
ด าเนิน

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน อุปสรรคใน
การ

ด าเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข 

วิธีการ
จัดหา 

วงเงินที่ใช้ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วัน
สิ้นสุด

โครงการ 

ร้อยละ
ของ

ผลงาน 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมท าการ
ยกระดับถนนและก่อสร้าง
ก าแพงกันดินกันขอบตลิ่งทรุด
ตัว ที่ขอบทาง (ฝั่งซ้ายคลองบาง
กุ้ง) หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านกุ่ม 
อ าเภอบางบาล 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอบาง
บาล 

4,000,000 ประกวด
ราคา 

3,927,000 25 มิ.ย. 
58 

22 พ.ย. 
58 

- - - - 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท าการยกระดับถนนและก่อสร้างก าแพงกันดินกัน
ขอบตลิ่งทรุดตัว ที่ขอบทาง (ฝั่งซ้ายคลองบางกุ้ง) หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอบางบาล 


