สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2559
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )
อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค

ขอมูลรายงาน ณ

20 มิถุนายน 2559
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท
ป 2557 = 70,000,000 บาท
ป 2558 = 70,000,000 บาท
ป 2559 = 95,000,000 บาท
ลักษณะโครงการ 2. กอสรางคลองสงน้ําจํานวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พรอมอาคารประกอบ
3. กอสรางคลองระบายน้ําและคลองผันน้ํา จํานวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. สาย ความยาวรวม 6.374 กม. ป 2560 = 80,000,000 บาท
ป 2561 = 100,000,000 บาท
- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝงซาย) 48,800 ไร
ป 2562 = 107,000,000 บาท
- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร
1. กอสรางฝายทดน้ํา จํานวน 2 แหง
- ฝายทดน้ําบานตลิ่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม.
- ฝายทดน้ําบานเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม.

งบประมาณ
งบปกติ

ตาม ปมก.
140,000,000.00

งบประมาณ
ป 2557 - 2558

- ดําเนินการเอง
เหลื่อมป - เบิกจาย
- คงเหลือ
ฟนฟู
ป 2559
- ดําเนินการเอง
- โอนลด ตามใบจัดสรร
คงเหลือ

95,000,000
95,000,000

287,000,000
287,000,000

ป 2560-2562
- ดําเนินการเอง

อนุมัติเงินงวด
140,000,000.00 เงินงวด - เบิกที่
สกก.3
140,000,000.00
139,699,863.20
300,136.82 ระยะเวลากอสราง
วงเงินทั้งโครงการ
88,253,000
95,000,000
6,747,000
88,253,000
ความกาวหนา
ดานที่ดิน
-

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
งานดําเนินการเอง
ป 2557 - ป 2562
522,000,000 บาท
แผนการจัดหาที่ดินรวม 6,000 ไร (2,500 แปลง)
/งปม. 140 ลานบาท
- ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร (700 แปลง)
- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร (1,800 แปลง)
ผลดําเนินการจายคาที่ดินป 2556 - 2558
= 2,148 ไร 6 ตารางวา (902 แปลง)
เปนเงิน 56,646,657.54 บาท (คิดเปน 40.46%)
แผนการจายคาทดแทนทรัพยสินป 2559
- เนื้อที่ 1,200 ไร เปนเงิน 32,400,000 บาท

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
- เบิกจาย
40.55
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ป 57

ป 58

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
235,000,000.00
235,000,000.00
77.27
1,648,331.97 1,273,660.77
ป 2550
อนุมัติเงินงวด
8 ต.ค. 58
ลงนามในสัญญา
9 ม.ค. 51
19 ม.ค. 59
ผูรับจาง
31 พ.ค. 56
หจก. สิทธิรุงโรจน (1997)
เริ่มอายุสัญญา
25 มิ.ย. 58
20 ม.ค. 59
ครบอายุสัญญา
1 ก.ค. 58
16 ส.ค. 59
อายุสัญญา
9 ต.ค. 58
210 วัน
สัญญาเลขที่
15 ต.ค. 58
สกก.3/ซ.19/2559
วงเงินตามสัญญา
3 ธ.ค. 58
15,895,749.69
แกไขสัญญา ครั้งที…่ .
14 ม.ค. 59
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
38.68 แผนงานปปจจุบัน
73.12
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
40.55 ผลงานปปจจุบัน
73.59
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
38.68
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
76,285,149.16
66,390,109.49
รวม(บาท)
76,285,149.16
63,034,156.69
ป 59
ป 61
ป 60
คิดเปน(%)
80.30
66.35

สภาพปญหาและ
สาเหตุความ
แผนการ
แกไขปญหา

งานทอลอดคลองสงน้ําสาย RMC กม.1+460

งานดาดคอนกรีตคลองสงน้ําสาย RMC

งานดาดคอนกรีตคลองสงน้ําสาย RMC

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2559
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

โครงการประตูระบายน้ําคลองโคกชางพรอมระบบระบายน้ํา
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
47 QPU 1847493 N 638325 E ระวาง 5042 II

ขอมูลรายงาน ณ

ผลผลิตที่ 4 : การปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา

1. ประตูระบายน้ํา ขนาด 3 - □ 6.00 X 4.00 จํานวน 1 แหง ที่ กม. 5+731.50
2. อาคารระบายน้ําลน ค.ส.ล. จํานวน 2 แหง ที่ กม.1+484 กม.2+775
3. สะพานรถยนต จํานวน 6 แหง ที่ กม.0+903 กม.2+223 กม. 3+906 กม.4+567
กม.5+381 และ กม. 5+793
4. ทอลอดทางรถไฟ จํานวน 1 แหง กม.5+232 – 5+278
5. ขุดลอกคลอง ความยาว 5.154 กม.
งบประมาณ
งบประมาณ
ตาม ปมก.
อนุมัติเงินงวด
งบปกติ
ป 2557-2558
120,000,000
120,000,000 เงินงวด - เบิกที่
- ดําเนินการเอง
120,000,000
120,000,000
สกก.3
เหลื่อมป - เบิกจาย
119,998,182.04
- คงเหลือ
1,817.96 ระยะเวลากอสราง
ฟนฟู
วงเงินทั้งโครงการ
ป 2559
77,774,200
77,774,200
- ดําเนินการเอง
77,774,200
77,774,200
ความกาวหนาดาน
ที่ดิน

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนาใน
อนุมัติประมาณการ
การจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
- เบิกจาย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ป 57

197,774,200

82.47
88.53

197,774,200
11 ก.ค. 56
25 มิ.ย. 58
10 ก.ค. 58
9 ต.ค. 58
19 ต.ค. 58
28 ต.ค. 58
25 พ.ย. 58
51.37
แผนงานป 2559
ผลงานป 2559
66.08

82.47
ป 58

20 มิถุนายน 2559

ป 59

88.53

ราคางานทั้งโครงการ = 239,574,600 บาท
ป 2557 = 60,000,000 บาท
ป 2558 = 60,000,000 บาท
ป 2559 = 77,774,200 บาท
- งานเครื่องกวาน-บานระบาย = 5,100,800 บาท
- งานกอสรางทางรถไฟ = 23,286,000 บาท
- สะพานทางหลวง = 13,413,600 บาท

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
งานดําเนินการเอง
ป 2557 - ป 2559
239,574,600 บาท

ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์
ดําเนินการจายคาทดแทนแลว เดือน กันยายน 2557
- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จํานวน 19 แปลงเนื้อที่ 26-3-45.2 ไร
เปนเงิน 2,919,056.50 บาท
- คารื้อยาย จํานวน 7 ราย เปนเงิน 507,674.91 บาท

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
อนุมัติเงินงวด
1 ต.ค. 58
ลงนามในสัญญา
30 พ.ย. 58
ผูรับจาง
บ. ยู.พี.เอ. เอ็นเทอรไพรซ จํากัด
เริ่มอายุสัญญา
1 ธ.ค. 58
ครบอายุสัญญา
30 ธ.ค. 58
อายุสัญญา
30 วัน
สัญญาเลขที่
สกก.3/ซ.10/2559
วงเงินตามสัญญา
5,387,485.95
แกไขสัญญา ครั้งที่….
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
71,828,683.68
56,543,191.21
รวม(บาท)
71,828,683.68
54,943,464.21
คิดเปน(%)

92.36

สาเหตุความลาชา
แกไขปญหา

กิจกรรมทอลอด กม.5+232

กิจกรรมประตูระบายน้ํา กม.5+731.50

กิจกรรมสะพานรถยนต กม.5+793

70.64

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2559
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญ (ไพศาลี)
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
47 PPT 692700 N 1712600 E ระวาง 5139-I

ขอมูลรายงาน ณ

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

กอสรางคลองสงน้ํา 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พรอมอาคารประกอบ
1. คลองสงน้ําสาย RMC ความยาว 10.30 กม.
2. คลองสงน้ําสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม.
3. คลองสงน้ําสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม.
4. คลองสงน้ําสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ป 2558
- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)
เบิกจาย
ฟนฟู
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)
ป 2559
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)

ตาม ปมก.
66,853,155
62,751,000
-

อนุมัติเงินงวด
66,853,155
65,353,155
1,500,000

20 มิถุนายน 2559

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเลม พรบ.) = 214,000,000 บาท
ป 2558 = 65,353,155

บาท

ป 2559 = 60,923,300

บาท

ป 2560 = 87,723,545 บาท

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
งานดําเนินการเอง
ป 2558 - ป 2560
ระยเวลากอสราง
65,353,155 วงเงินทั้งโครงการ
214,000,000 บาท
940,620.7 ความกาวหนาดาน แผนการจัดหาที่ดินรวม
495 ไร (383 แปลง)
559,379.30
85,476,684
83,648,984
1,827,700

เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

- ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์
380 ไร (279 แปลง)
- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์
115 ไร (104 แปลง)
ผลดําเนินการจายคาที่ดินป 2557-2558= 326 ไร (236 แปลง)
- เปนเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเปน 87 %)
พ.ท.ปาสงวนแหงชาติ
เนื้อที่ 52 ไร 2 งาน
พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 115 ไร 1 งาน 59 ตร.ว.

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันขยาย
เบิกจาย
% เบิกจาย
รวม(บาท)
129,604,155
152,329,839
101,955.10
วันที่ประกาศเขตกอสราง
2 มี.ค. 48
อนุมัติเงินงวด
26 ก.พ. 58
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ประเภทตางๆ (สปก.)
18 พ.ย. 51
ลงนามในสัญญา
5 มี.ค. 58
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ (สปก.)
12 ม.ค. 54
ผูรับจาง
หจก.จิรังกรณกอสราง
ความกาวหนาใน สงประมาณการ
20 ม.ค. 57
เริ่มอายุสัญญา
10 มี.ค. 58
ครบอายุสัญญา
25 ส.ค. 60
การจัดหา(ใบ อนุมัติประมาณการ
อนุ
ม
ต
ั
แ
ิ
ผนจั
ด
ซื
อ
้
/จั
ด
จ
า
ง
30
ก.ย.
57
อายุ
ส
ญ
ั
ญา
900 วัน
เบิกซื้อหรือจาง)
ประกาศ TOR
25 ก.ย. 57
สัญญาเลขที่
กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
ประกาศเชิญชวน
3 ต.ค. 57
วงเงินตามสัญญา
208,243,382.13 บาท
อนุมัติรับราคา
18 ก.พ. 58
แกไขสัญญา ครั้งที…่ . สัญญาแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58
สงผลจัดจาง
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
- เปอรเซ็นต
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
59.01 แผนงานป 2559
60.64
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
75.44 ผลงานป 2559
98.60
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
- ผลงาน
(Cash Flow)
จาก GFMIS
ป 60
ป 59 75.44
ป 58
- เบิกจาย
จ
า
งเหมา
83,648,984.00
83,648,983.41
59.01
- กราฟผลงาน
- คาควบคุมงาน
937,206.80
874,894.80
(สะสม)
รวม(บาท)
84,586,190.80
84,523,878.21
คิดเปน(%)
98.96
98.89
สภาพปญหาและ
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

คลองสงน้ําสาย RMC กม. 2+300 – กม. 2+500

คลองสงน้ําสาย RMC

งานรางน้ําดานทายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2559
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

ขอมูลรายงาน ณ
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําหวยแมสลิด
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
47 PQT 520100 E 1901200 N ระวาง 4843-V
1. เขื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกวาง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร
และสวนที่สูงที่สุด 27. 51 เมตร ความจุ 25.41 ลาน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก + 206.00 ม. (รทก.)
2. ทํานบดินปดชองเขาต่ํา ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร สันทํานบกวาง 9.00 เมตร
3. อาคารระบายน้ําลน ชนิด Side Channel Spillway กวาง 33.00 เมตร
ระบายน้ําได สูงสุด 172.73 ลูกบาศก เมตร/วินาที
4. ทอสงน้ํา (Outlet) ขนาด φ 1.80 เมตร ยาว 144.00 เมตร
- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8,200 ไร

20 มิถุนายน 2559
ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ราคางานทั้งโครงการ = 314,578,000 บาท
ป 2554 = 47,186,700 บาท
ป 2555 = 114,596,200 บาท
ป 2556 =
บาท
ป 2557 = 41,932,789 บาท
ป 2558 = 434 บาท
รวมที่ไดรับอนุมัติงวด = 203,716,123 บาท
คงเหลืองบประมาณที่ยังไมไดรับอนุมัติงวด = 110,861,877 บาท

งบประมาณ

งบปกติ
เหลื่อมป
ฟนฟู

งบประมาณ
ป 2554 - 2558
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)

ตาม ปมก.
-

-

อนุมัติงวด
208,525,763.00
203,715,689.00
4,810,074.00

ป 2559

61,774,865.57

- จางเหมา
- ขยายระยะเวลาเบิกจาย (เงินป 2558)
- ขยายระยะเวลาเบิกจาย(เงินป 2557) - ขยายระยะเวลาเบิกจาย(เงินป 2555) - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)
- ขยายระยะเวลาเบิกจาย (เงินป 2558)

ความกาว
หนาดาน
การจัดหา
(ใบเบิก
ซื้อหรือจาง
วงเงินสูงสุด)

รวม
วันประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
อนุมัติประมาณการ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง

แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
- เบิกจาย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ป 54-57

-

ประเภทงาน
งานจางเหมา
งานจางเหมาบางสวน
งานดําเนินงานเอง

เงินงวด - เบิกที่
คป.ตาก
ความกาวหนาดานที่ดิน
รายการ
- จางเหมา

434.00
41,932,789.00
19,427,045.67

- เงินขยายระยะเวลาเบิกจาย (เงินป 2557)

415,030.90

- ขยายระยะเวลาเบิกจาย (เงินป 2558)

ไมมีการจายเงินคาทดแทน

- ขยายระยะเวลาเบิกจาย (เงินป 2558)

- เงินขยายระยะเวลาเบิกจาย (เงินป 2558)

เบิกจาย

% เบิกจาย

-

-

-

-

- ดําเนินการเอง

270,300,628.57
15 ก.ย. 2551
31 ก.ค. 2552
ไมตองดําเนินการ
9 ต.ค. 2552
22 ม.ค. 2554
85.26 แผนงานป 2559 23.23
38.89 ผลงานป 2559
-

ป 58

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา

แกไขสัญญาครั้งที.่ 1/2555
แกไขสัญญาครั้งที่ 2/2557
แกไขสัญญาครั้งที่ 3/2558

10 พ.ย. 2554
5 เม.ย. 2554
บ.เคนเบอร จีโอเทคนิคไทยแลนด จํากัด และ บ.สหมิตรอินเตอร
15 พ.ค. 2554
20 มิ.ย. 2559
1,864 วัน (ขยายครั้งที่ 1= 180 วัน ,ครั้งที่ 2 = 150 วัน
และงดคาปรับ 694 วัน )
กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.54
314,578,000 บาท
กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.55
กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 7 ก.ค. 57
กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 12 ม.ค. 58

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
แผน
(Cash Flow)
-

การเบิกจาย สะสม
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม (บาท)
คิดเปน (%)

-

ผล
(จาก GFMIS)
-

-

สภาพปญหาและ 1. เนื่องจากกรมมีมาตราการเรงดําเนินการจัดจาง จึงไมตองประกาศ TOR
สาเหตุความลาชา 2. ผูรับจางทํางานขุดระเบิดหินเกินกวาสัญญา ยังไมสามารถเบิกจายเงินไดทําใหขาดสภาพคลอง
3.ผูรับจางไมไดเขาปฏิบัติงานตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 และเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557
แผนการแกไข
ปญหา

1. กรมชลประทานไดอนุมัติแกไขสัญญาเฉพาะเงื่อนไขสัญญา ขอ4. คาจางและการจายเงิน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
2. กรมชลประทานกับกิจการคารวม (Consortium) ไดรวมลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558
3. กรมชลประทานและคณะกรรมการตรวจการจาง ไดมีหนังสือเรงเตือนใหผูรับจางปฎิบัติงาน
4. สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ไดมีบันทึกรายงานเสนอกรมพิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเสนอ
และจากการประชุมเพื่อเตรียมการขอบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 มติที่ประชุม ใหสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 ปรับปรุงขอมูล

งานขุดระเบิดหินตัวเขื่อน

ดินถมบดอัดแนนตัวเขื่อน กม.1+250 ถึง 1+500

งานปรับปรุงฐานรากบริเวณรองแกนเขื่อนหลัก

-

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2559
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบานวังจิก
อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
47 QPT 1804900 N 635400 E ระวาง 5041-I

ขอมูลรายงาน ณ

20 มิถุนายน 2559
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

1. ประตูระบายน้ํา 5 ชอง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยกอสรางในชองลัด (CutOff)
2. งานสะพานรถยนต กวาง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร
3. กอสรางถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเลม พรบ.) = 248,000,000 บาท
ป 2559 = 66,300,000 บาท
ป 2560 = 49,180,900

บาท

ป 2561 = 132,513,100 บาท

งบประมาณ
งบปกติ
เหลื่อมป

งบประมาณ
ป 2559
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)

ตาม ปมก.
68,289,000
66,300,000
1,989,000

อนุมัติเงินงวด
68,289,000
66,300,000
1,989,000

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
งานดําเนินการเอง
ป 2559 - ป 2561
ระยเวลากอสราง
248,000,000 บาท
วงเงินทั้งโครงการ
ความกาวหนา - งานปกหลักเขตชลประทานดําเนินการ
ในวันที่ 9 กันยายน 2558
ดานที่ดิน
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

ฟนฟู

- ฝายจัดหาที่ดิน 3 ไดรวบรวมคําขอแบงแปลงที่ดินของราษฎร
จํานวน 16 แปลง
- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 33 ไร
- ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 3 งาน

68,289,000

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ประเภทตางๆ (สปก.)

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ (สปก.)
ความกาวหนาใน สงประมาณการ
การจัดหา(ใบ อนุมัติประมาณการ
เบิกซื้อหรือจาง) อนุมตั ิแผนจัดซื้อ/จัดจาง
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
ป 59
- เบิกจาย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปญหาและ

ป 60

68,289,000
9 ก.ย. 58
19 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
1 ธ.ค. 58
11 ธ.ค. 58
แผนงานป 2559
ผลงานป 2559

เงินกันขยาย

ป 61

-

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจาย
% เบิกจาย
-

-

อนุมัติเงินงวด
1 ต.ค. 58
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แกไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
- คาควบคุมงาน
รวม(บาท)
คิดเปน(%)

อยูระหวางคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคา ตามบันทึกสั่งการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

บริเวณจุดกอสราง ใน Cut Off

บริเวณจุดกอสราง ใน Cut Off

สภาพแมน้ํายม

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ําไหลและอาคารประกอบ
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
47 QPU 1903357 N 605228 E ระวาง 4943 II

ขอมูลรายงาน ณ

1. ประตูระบายน้ําทุงปากระถิน ขนาด 3 - 6.00 x 5.00 ม. จํานวน 1 แหง
2. ประตูระบายน้ําคลองชักน้ําแมน้ํานาน-คลองอายคก ขนาด 1 - 6.00 x 5.00 ม. จํานวน 1 แหง
3. U-SHAPE ขนาดกวาง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม.
4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จํานวน 1 แหง
5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จํานวน 1 แหง

20 มิถุนายน 2559
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ําไหล
และอาคารประกอบ
งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (งบเงินกู)
ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท
ป 2558 = 22,629,000

บาท

ป 2559 = 122,692,000 บาท

6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานทอสงน้ําขามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 φ 0.80 ม. จํานวน 1 แหง
7. ทอลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 - 3.00x3.00 ม.

งบประมาณ
งบปกติ
เหลื่อมป
ฟนฟู
งบเงินกู

งบประมาณ
ป 2558
- ดําเนินการเอง
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- เบิกจาย
- คงเหลือ
ป 2559
- ดําเนินการเอง

ตาม ปมก.
22,629,000.00
22,629,000.00
122,692,000.00
122,692,000.00

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
26,904,337.91 เงินงวด - เบิกที่ คป.
จางเหมาทั้งโครงการ
29,216,200.00
จางเหมาบางสวน
อุตรดิตถ
2,311,862.09
งานดําเนินการเอง
25,450,355.48 ระยะเวลากอสราง
ป 2558 - ป 2559
1,453,982.43 วงเงินทั้งโครงการ
145,321,000 บาท
116,104,800.00
ความกาวหนา - งานปกหลักเขตชลประทานดําเนินการ
116,104,800.00
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยไดรับจัดสรรงบประมาณ
ดานทีด่ ิน
จํานวน 47,000 บาท
- พื้นที่ประมาณ 15 แปลง
- เนื้อที่ประมาณ 20 ไร

เงินกันเหลือมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจาย
% เบิกจาย
เงินกันเหลือมป
รวม(บาท)
145,321,000.00
143,009,137.91
วันที่ประกาศเขตกอสราง
19 ส.ค. 58
อนุมัติเงินงวด
6 ม.ค. 59
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ประเภทตางๆ (สปก.)
ลงนามในสัญญา
13 ม.ค. 59
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ (สปก.)
ผูรับจาง
บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จํากัด
สงประมาณการ
20 มี.ค. 58
เริ่มอายุสัญญา
14 ม.ค. 59
ความกาวหนาใน
อนุมัติประมาณการ
26 มี.ค. 58
ครบอายุสัญญา
11 มิ.ย. 59
การจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
9 พ.ย. 58
อายุสัญญา
150 วัน
เบิกซื้อหรือจาง)
ประกาศ TOR
26 พ.ย. 58
สัญญาเลขที่
สกก.3/ซ.14/2559
ประกาศเชิญชวน
26 พ.ย. 58
วงเงินตามสัญญา
10,631,140
อนุมัติรับราคา
17 ธ.ค. 58
แกไขสัญญา ครั้งที่….
สงผลจัดจาง
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
- เปอรเซ็นต
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
69.88 แผนงานป 2559
10.07
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
59.09 ผลงานป 2559
51.55
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
- ผลงาน
(Cash Flow)
จาก GFMIS
69.88
- เบิกจาย
- จางเหมา
- กราฟผลงาน
- ดําเนินการเอง
53,238,048.67
54,995,073.67
ป 59
ป 58
(สะสม)
รวม(บาท)
53,238,048.67
54,995,073.67
59.09
คิดเปน(%)
45.85
47.37
สภาพปญหาและ
สาเหตุความลาชา
แผนการแกไขปญหา

กิจกรรมกอสราง ปตร.ทุงปากระถิน

กิจกรรมกอสราง ปตร.ทุงปากระถิน

กิจกรรมกอสรางประตูระบายน้ํา

