สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2559
โครงการ

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ข้อมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

โครงการประตูระบายน้้าคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้้า
อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
47 QPU 1847493 N 638325 E ระวาง 5042 II
1. ประตูระบายน้้า ขนาด 3 - □ 6.00 X 4.00 จ้านวน 1 แห่ง ที่ กม. 5+731.50
2. อาคารระบายน้้าล้น ค.ส.ล. จ้านวน 2 แห่ง ที่ กม.1+484 กม.2+775
3. สะพานรถยนต์ จ้านวน 6 แห่ง ที่ กม.0+903 กม.2+223 กม. 3+906 กม.4+567
กม.5+381 และ กม. 5+793
4. ท่อลอดทางรถไฟ จ้านวน 1 แห่ง กม.5+232 – 5+278
5. ขุดลอกคลอง ความยาว 5.154 กม.
งบประมาณ
งบประมาณ
ตาม ปมก.
อนุมัติเงินงวด
งบปกติ
ปี 2557-2558
120,000,000
120,000,000 เงินงวด - เบิกที่
- ด้าเนินการเอง
120,000,000
120,000,000
สกก.3
เหลื่อมปี - เบิกจ่าย
119,998,182.04
- คงเหลือ
1,817.96 ระยะเวลาก่อสร้าง
ฟื้นฟู
วงเงินทั้งโครงการ
ปี 2559
77,774,200
71,892,200
- ด้าเนินการเอง
77,774,200
77,774,200
ความก้าวหน้าด้าน
- โอนลด ตามใบจัดสรร
3,882,000
ที่ดิน
- โอนลด ตามใบจัดสรร
2,000,000
- คงเหลือ
71,892,200
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้าใน
อนุมัติประมาณการ
การจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกซื้อหรือจ้าง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ปี 57

ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้า
ราคางานทั้งโครงการ = 239,574,600 บาท
ปี 2557 = 60,000,000 บาท
ปี 2558 = 60,000,000 บาท
ปี 2559 = 77,774,200 บาท
- งานเครื่องกว้าน-บานระบาย = 5,100,800 บาท
- งานก่อสร้างทางรถไฟ = 23,286,000 บาท
- สะพานทางหลวง = 13,413,600 บาท

ประเภทงาน
จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานด้าเนินการเอง
ปี 2557 - ปี 2559
239,574,600 บาท
ทีด่ ินมีเอกสารสิทธิ์
ด้าเนินการจ่ายค่าทดแทนแล้ว เดือน กันยายน 2557
- ทีด่ ินมีเอกสารสิทธิ์จ้านวน 19 แปลงเนือ้ ที่ 26-3-45.2 ไร่
เป็นเงิน 2,919,056.50 บาท
- ค่ารื้อย้าย จ้านวน 7 ราย เป็นเงิน 507,674.91 บาท

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมปี
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
197,774,200
191,892,200
11 ก.ค. 56
อนุมัติเงินงวด
1 ต.ค. 58
ลงนามในสัญญา
30 พ.ย. 58
ผู้รับจ้าง
บ. ยู.พี.เอ. เอ็นเทอร์ไพรซ จ้ากัด
25 มิ.ย. 58
เริ่มอายุสัญญา
1 ธ.ค. 58
10 ก.ค. 58
ครบอายุสัญญา
30 ธ.ค. 58
9 ต.ค. 58
อายุสัญญา
30 วัน
19 ต.ค. 58
สัญญาเลขที่
สกก.3/ซ.10/2559
28 ต.ค. 58
วงเงินตามสัญญา
5,387,485.95
25 พ.ย. 58
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
84.43 แผนงานปี 2559
93.64
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559
87.29 ผลงานปี 2559
92.72
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
87.2
(Cash Flow)
จาก GFMIS
9
- จ้างเหมา
92.7
- ด้าเนินการเอง
71,892,200.00
66,929,131.06
2
รวม(บาท)
71,892,200.00
66,929,131.06
ปี 58

ปี 59

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

กิจกรรมท่อลอด กม.5+232

20 กันยายน 2559

กิจกรรมประตูระบายน้า กม.5+731.50

คิดเป็น(%)

100.00

กิจกรรมสะพานรถยนต์ กม.5+793

93.10

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2559
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง
พิกดั
ลักษณะโครงการ

ข้อมูลรายงาน ณ
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้าห้วยแม่สลิด
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
47 PQT 520100 E 1901200 N ระวาง 4843-V
1. เขื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร
และส่วนที่สูงที่สุด 27. 51 เมตร ความจุ 25.41 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก + 206.00 ม. (รทก.)
2. ทานบดินปิดช่องเขาต่า ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร สันทานบกว้าง 9.00 เมตร
3. อาคารระบายน้าล้น ชนิด Side Channel Spillway กว้าง 33.00 เมตร
ระบายน้าได้ สูงสุด 172.73 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที
4. ท่อส่งน้า (Outlet) ขนาด  1.80 เมตร ยาว 144.00 เมตร
- เพิม่ พืน้ ที่ชลประทาน 8,200 ไร่

20 กันยายน 2559
ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิม่ พืน้ ที่ชลประทาน
ราคางานทั้งโครงการ = 314,578,000 บาท
ปี 2554 = 47,186,700 บาท
ปี 2555 = 114,596,200 บาท
ปี 2556 =
บาท
ปี 2557 = 41,932,789 บาท
ปี 2558 = 434 บาท
รวมที่ได้รับอนุมัตงิ วด = 203,716,123 บาท
คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงวด = 110,861,877 บาท

งบประมาณ

งบปกติ
เหลื่อมปี
ฟื้นฟู

งบประมาณ
ปี 2554 - 2558
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

ตาม ปมก.
-

อนุมัตงิ วด
208,525,763.00
203,715,689.00
4,810,074.00

- จ้างเหมา
- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)
- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย(เงินปี 2557) - ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย(เงินปี 2555) - ดาเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)

ความก้าว
หน้าด้าน
การจัดหา
(ใบเบิก
ซื้อหรือจ้าง
วงเงินสูงสุด)

แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ปี 54-57

-

คป.ตาก

ความก้าวหน้าด้านที่ดนิ
61,774,865.57
รายการ
- จ้างเหมา

ปี 2559

รวม
วันประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ป่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พนื้ ที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
อนุมัตปิ ระมาณการ
อนุมัตแิ ผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัตริ ับราคา
ส่งผลจัดจ้าง

ประเภทงาน
งานจ้างเหมา
งานจ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินงานเอง

เงินงวด - เบิกที่

434.00
41,932,789.00
19,427,045.67

ไม่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน

- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)
- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2557)
- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)

เบิกจ่าย

% เบิกจ่าย

-

-

-

-

- ดาเนินการเอง
415,030.90
270,300,628.57
15 ก.ย. 2551
31 ก.ค. 2552
ไม่ตอ้ งดาเนินการ
9 ต.ค. 2552
22 ม.ค. 2554
-

- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)

อนุมัตเิ งินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา

แก้ไขสัญญาครั้งที่ .1/2555
แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2/2557
แก้ไขสัญญาครั้งที่ 3/2558

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559

85.26 แผนงานปี 2559 23.23
39.12 ผลงานปี 2559
-

ปี 58

10 พ.ย. 2554
5 เม.ย. 2554
บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จากัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์
15 พ.ค. 2554
20 มิ.ย. 2559
1,864 วัน (ขยายครั้งที่ 1= 180 วัน ,ครั้งที่ 2 = 150 วัน
และงดค่าปรับ 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
แผน
(Cash Flow)
-

การเบิกจ่าย สะสม
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
รวม (บาท)
คิดเป็น (%)

ผล
(จาก GFMIS)
-

-

-

-

สภาพปัญหาและ 1. เนื่องจากกรมมีมาตราการเร่งดาเนินการจัดจ้าง จึงไม่ตอ้ งประกาศ TOR
สาเหตุความล่าช้า 2. ผู้รับจ้างทางานขุดระเบิดหินเกินกว่าสัญญา ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทาให้ขาดสภาพคล่อง
3.ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าปฏิบัตงิ านตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 และเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557
แผนการแก้
ไข ไข
แผนการแก้
ปัญหา

1. กรมชลประทานได้อนุมัตแิ ก้ไขสัญญาเฉพาะเงื่อนไขสัญญา ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
2. กรมชลประทานกับกิจการค้าร่วม (Consortium) ได้ร่วมลงนามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558
3. กรมชลประทานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือเร่งเตือนให้ผู้รับจ้างปฎิบัตงิ าน
4. สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มีบันทึกรายงานเสนอกรมพิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ
และจากการประชุมเพือ่ เตรียมการขอบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 มติที่ประชุม ให้สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ปรับปรุงข้อมูล

งานขุดระเบิดหินตัวเขื่อน

ดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน กม.1+250 ถึง 1+500

งานปรับปรุงฐานรากบริเวณร่องแกนเขื่อนหลัก

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2559
โครงการ

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก
อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
47 QPT 1804900 N 635400 E ระวาง 5041-I

ข้อมูลรายงาน ณ

20 กันยายน 2559
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

1. ประตูระบายน้้า 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff)
2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร
3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร

ราคางานทัง้ โครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท
ปี 2559 = 66,300,000 บาท
ปี 2560 = 49,180,900

บาท

ปี 2561 = 132,513,100 บาท

งบประมาณ
งบปกติ
เหลื่อมปี

งบประมาณ
ปี 2559
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

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

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

ประเภทงาน
เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
สกก.3
งานด้าเนินการเอง
ปี 2559 - ปี 2561
ระยเวลาก่อสร้าง
248,000,000 บาท
วงเงินทั้งโครงการ
งานปั
ก
หลั
ก
เขตชลประทานด้
าเนินการ
ความก้าวหน้า
ในวันที่ 9 กันยายน 2558
ด้านที่ดิน

ฟื้นฟู

- ฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 3 ได้รวบรวมค้าขอแบ่งแปลงทีด่ ินของราษฎร
จ้านวน 16 แปลง
- ทีด่ ินมีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 33 ไร่
- ทีด่ ินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 3 งาน

ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ทีป่ ระเภทต่างๆ (สปก.)

ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)
ความก้าวหน้าใน ส่งประมาณการ
การจัดหา(ใบ อนุมัติประมาณการ
เบิกซื้อหรือจ้าง) อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
ปี 59
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า

ปี 60

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

เงินกันขยาย

68,289,000

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ปี 61

-

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
-

-

อนุมัติเงินงวด
1 ต.ค. 58
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ค่าควบคุมงาน
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)

อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือในการพิจารณาราคา (ทบทวนจากข้อสั่งการของกระทรวงฯ)

แผนการ
แก้ไขปัญหา

บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off

บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off

สภาพแม่น้ายม

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2559
โครงการ

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยใหญ่ (ไพศาลี)
อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
47 PPT 692700 N 1712600 E ระวาง 5139-I
ก่อสร้างคลองส่งน้้า 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ
1. คลองส่งน้้าสาย RMC ความยาว 10.30 กม.
2. คลองส่งน้้าสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม.
3. คลองส่งน้้าสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม.
4. คลองส่งน้้าสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พืน้ ทีช่ ลประทาน 13,000 ไร่

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปี 2558
- จ้างเหมา
เหลื่อมปี - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
เบิกจ่าย
ฟื้นฟู
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
คงเหลือ
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
ปี 2559
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

ตาม ปมก.
66,853,155
62,751,000
-

20 กันยายน 2559
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ราคางานทัง้ โครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท
ปี 2558 = 65,353,155

บาท

ปี 2559 = 60,923,300

บาท

ปี 2560 = 87,723,545 บาท

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

ประเภทงาน
เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
สกก.3
งานด้าเนินการเอง
ปี 2558 - ปี 2560
ระยเวลาก่อสร้าง
65,353,155 วงเงินทั้งโครงการ
214,000,000 บาท
495 ไร่ (383 แปลง)
940,620.7 ความก้าวหน้าด้าน แผนการจัดหาทีด่ ินรวม
559,379.30
93,350,183
91,522,483
1,827,700

160,203,338
2 มี.ค. 48
ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ทีป่ ระเภทต่างๆ (สปก.)
18 พ.ย. 51
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)
12 ม.ค. 54
ความก้าวหน้าใน ส่งประมาณการ
20 ม.ค. 57
การจัดหา(ใบ อนุมัติประมาณการ
30 ก.ย. 57
เบิกซื้อหรือจ้าง) อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR
25 ก.ย. 57
ประกาศเชิญชวน
3 ต.ค. 57
อนุมัติรับราคา
18 ก.พ. 58
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
73.39 แผนงานปี 2559
100.00
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
79.57 ผลงานปี 2559
100.00
- ผลงาน
ปี 60
ปี 59 79.57
ปี 58
- เบิกจ่าย
73.39
- กราฟผลงาน
(สะสม)
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง

ข้อมูลรายงาน ณ

129,604,155

- ทีด่ ินไม่มีเอกสารสิทธิ์
380 ไร่ (279 แปลง)
- ทีด่ ินมีเอกสารสิทธิ์
115 ไร่ (104 แปลง)
ผลด้าเนินการจ่ายค่าทีด่ ินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)
- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)
พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ
เนือ้ ที่ 52 ไร่ 2 งาน
พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนือ้ ที่ 115 ไร่ 1 งาน 59 ตร.ว.

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

เงินกันขยาย
101,955.10
อนุมัติเงินงวด
26 ก.พ. 58
ลงนามในสัญญา
5 มี.ค. 58
ผู้รับจ้าง
หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
เริ่มอายุสัญญา
10 มี.ค. 58
ครบอายุสัญญา
25 ส.ค. 60
อายุสัญญา
900 วัน
สัญญาเลขที่
กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
วงเงินตามสัญญา
208,243,382.13 บาท
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ . สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
91,522,483.00
91,522,482.41
- ค่าควบคุมงาน
1,613,509.05
1,229,634.55
รวม(บาท)
93,135,992.05
92,752,116.96
คิดเป็น(%)
99.77
99.36

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

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

คลองส่งน้าสาย RMC

งานรางน้าด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
โครงการ

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ชือ่ ปมก.
ทีต่ งั้ จุดก่อสร้าง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายคลองน้้าไหลและอาคารประกอบ
อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
47 QPU 1903357 N 605228 E ระวาง 4943 II

งบประมาณ
งบปกติ
เหลือ่ มปี
ฟืน้ ฟู
งบเงินกู้

ข้อมูลรายงาน ณ

1. ประตูระบายน้า้ ทุ่งป่ากระถิน ขนาด 3 - 6.00 x 5.00 ม. จ้านวน 1 แห่ง
2. ประตูระบายน้า้ คลองชักน้า้ แม่นา้ น่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 - 6.00 x 5.00 ม. จ้านวน 1 แห่ง
3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 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 จ้านวน 1 แห่ง
5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จ้านวน 1 แห่ง
6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้า้ ข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1  0.80 ม. จ้านวน 1 แห่ง
7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 - 3.00x3.00 ม.

งบประมาณ
ปี 2558
- ด้าเนินการเอง
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- เบิกจ่าย
- คงเหลือ
ปี 2559
- ด้าเนินการเอง

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

20 กันยายน 2559
เพิม่ ประสิทธิภาพการระบายคลองน้้าไหล
และอาคารประกอบ
งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (งบเงินกู)้
ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท
ปี 2558 = 22,629,000

บาท

ปี 2559 = 122,692,000 บาท

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
26,904,337.91 เงินงวด - เบิกที่ คป.
จ้างเหมาทัง้ โครงการ
29,216,200.00
จ้างเหมาบางส่วน
อุตรดิตถ์
2,311,862.09
งานด้าเนินการเอง
25,450,355.48 ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2558 - ปี 2559
1,453,982.43 วงเงินทัง้ โครงการ
145,321,000 บาท
116,104,800.00
ความก้าวหน้า - งานปักหลักเขตชลประทานด้าเนินการ
116,104,800.00
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
ด้านทีด่ ิน
จ้านวน 47,000 บาท
- พืน้ ที่ประมาณ 15 แปลง
- เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
เงินกันเหลือมปี
รวม(บาท)
145,321,000.00
143,009,137.91
วันทีป่ ระกาศเขตก่อสร้าง
19 ส.ค. 58
อนุมัติเงินงวด
6 ม.ค. 59
ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ประเภทต่างๆ (สปก.)
ลงนามในสัญญา
13 ม.ค. 59
ได้รบั อนุญาตใช้พนื้ ที่ (สปก.)
ผูร้ บั จ้าง
บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จ้ากัด
ส่งประมาณการ
20 มี.ค. 58
เริม่ อายุสัญญา
14 ม.ค. 59
ความก้าวหน้าใน
อนุมัติประมาณการ
26 มี.ค. 58
ครบอายุสัญญา
11 มิ.ย. 59
การจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซือ้ /จัดจ้าง
9 พ.ย. 58
อายุสัญญา
150 วัน
เบิกซือ้ หรือจ้าง) ประกาศ TOR
26 พ.ย. 58
สัญญาเลขที่
สกก.3/ซ.14/2559
ประกาศเชิญชวน
26 พ.ย. 58
วงเงินตามสัญญา
10,631,140
อนุมัติรบั ราคา
17 ธ.ค. 58
แก้ไขสัญญา ครัง้ ที…่ .
ส่งผลจัดจ้าง
สัง่ หยุดงาน ครัง้ ที่….
- เปอร์เซ็นต์
แผนงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
83.24 แผนงานปี 2559
85.85
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
65.35 ผลงานปี 2559
66.46
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
- ผลงาน
(Cash Flow)
จาก GFMIS
83.24
- เบิกจ่าย
- จ้างเหมา
- กราฟผลงาน
- ด้าเนินการเอง
96,734,913.52
96,796,339.87
ปี 59
ปี 58
(สะสม)
รวม(บาท)
96,734,913.52
96,796,339.87
65.35
คิดเป็น(%)
83.32
83.37
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการแก้ไขปัญหา

กิจกรรมก่อสร้าง ปตร.ทุ่งป่ากระถิน

กิจกรรมก่อสร้างสะพานรถยนต์ กม.0+290

กิจกรรมก่อสร้าง ปตร.คลองชักน้าแม่น้าน่าน-คลองอ้ายคก

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2559
โครงการ
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ชื่อ ปมก.
ระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้าคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
พิกดั

ข้อมูลรายงาน ณ

20 กันยายน 2559
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

ราคางานทัง้ โครงการ = 522,000,000 บาท
ปี 2557 = 70,000,000 บาท
ปี 2558 = 70,000,000 บาท
ปี 2559 = 95,000,000 บาท
ลักษณะโครงการ 2. ก่อสร้างคลองส่งน้าจานวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ
3. ก่อสร้างคลองระบายน้าและคลองผันน้า จานวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. สาย ความยาวรวม 6.374 กม. ปี 2560 = 80,000,000 บาท
ปี 2561 = 100,000,000 บาท
- เพิ่มพื้นทีช่ ลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นทีช่ ลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่
ปี 2562 = 107,000,000 บาท
- แผนการเพิ่มพื้นทีช่ ลประทานรวม 76,000 ไร่
1. ก่อสร้างฝายทดน้า จานวน 2 แห่ง
- ฝายทดน้าบ้านตลิ่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม.
- ฝายทดน้าบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม.

งบประมาณ
งบปกติ

ตาม ปมก.
140,000,000.00

งบประมาณ
ปี 2557 - 2558

- ดาเนินการเอง
เหลื่อมปี - เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ฟืน้ ฟู
ปี 2559
- ดาเนินการเอง
- โอนลด ตามใบจัดสรร
คงเหลือ

95,000,000
95,000,000

287,000,000
287,000,000

ปี 2560-2562
- ดาเนินการเอง

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรือ่ งขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมตั ปิ ระมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมตั แิ ผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกซือ้ หรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมตั ริ ับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
44.92
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ปี 57

ปี 58

อนุมัติเงินงวด
140,000,000.00 เงินงวด - เบิกที่
สกก.3
140,000,000.00
139,699,863.20
299,600.00 ระยะเวลาก่อสร้าง
536.80 วงเงินทัง้ โครงการ
88,253,000
95,000,000
6,747,000
88,253,000
ความก้าวหน้า
ด้านทีด่ ิน
-

ประเภทงาน
จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2557 - ปี 2562
522,000,000 บาท
แผนการจัดหาที่ดนิ รวม 6,000 ไร่ (2,500 แปลง)
/งปม. 140 ล้านบาท
- ที่ดนิ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)
- ที่ดนิ มีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร่ (1,800 แปลง)
ผลดาเนินการจ่ายค่าที่ดนิ ปี 2556 - 2558
= 2,148 ไร่ 6 ตารางวา (902 แปลง)
เป็นเงิน 56,646,657.54 บาท (คิดเป็น 40.46%)
แผนการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินปี 2559
- เนื้อที่ 1,200 ไร่ เป็นเงิน 32,400,000 บาท

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมปี
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
235,000,000.00
235,000,000.00
1,648,331.97 1,273,660.77
77.27
ปี 2550
อนุมตั เิ งินงวด
8 ต.ค. 58
9 ม.ค. 51
ลงนามในสัญญา
19 ม.ค. 59
31 พ.ค. 56
ผู้รับจ้าง
หจก. สิทธิรงุ่ โรจน์ (1997)
25 มิ.ย. 58
เริม่ อายุสัญญา
20 ม.ค. 59
1 ก.ค. 58
ครบอายุสัญญา
16 ส.ค. 59
9 ต.ค. 58
อายุสัญญา
210 วัน
15 ต.ค. 58
สัญญาเลขที่
สกก.3/ซ.19/2559
3 ธ.ค. 58
วงเงินตามสัญญา
15,895,749.69
14 ม.ค. 59
แก้ไขสัญญา ครัง้ ที่….
สั่งหยุดงาน ครัง้ ที…่ .
42.96 แผนงานปีปัจจุบัน
94.29
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559
44.92 ผลงานปีปัจจุบัน
95.00
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
42.96
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
88,253,000.00
83,480,436.83
รวม(บาท)
88,253,000.00
83,480,436.83
ปี 59
ปี 61
ปี 60
คิดเป็น(%)
92.90
87.87

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความ
ล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

งานท่อลอดคลองส่งน้าสาย RMC กม.1+460

งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้าสาย RMC

งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้าสาย RMC

