สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2561
13 มีนาคม 2561

โครงการ

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ทีต่ งจุ
ั ดก่อสร้าง
พิกัด

ระบบส่งนาพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนาคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )
อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
47 PNT 1731946 N 566291 E ระวาง 4940 II-III

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิม่ พืน้ ที่
ชลประทาน

1. ก่อสร้างฝายทดนา จานวน 2 แห่ง
- ฝายทดนาบ้านตลิง่ สูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม.
- ฝายทดนาบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม.

ราคางานทังโครงการ = 520,200,000 บาท
ปี 2557 = 70,000,000 บาท
ปี 2558 = 70,000,000 บาท
ปี 2559 = 95,000,000 บาท
ปี 2560 = 80,000,000 บาท
ปี 2561 = 88,200,000 บาท
ปี 2562 = 117,000,000 บาท

ลักษณะโครงการ 2. ก่อสร้างคลองส่งนาจานวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ
3. ก่อสร้างคลองระบายนาและคลองผันนา จานวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม.
- เพิ่มพืนทีช่ ลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพืนทีช่ ลประทาน (ฝัง่ ซ้าย) 48,800 ไร่
- แผนการเพิ่มพืนทีช่ ลประทานรวม 76,000 ไร่

งบประมาณ
ปี 2557 - 2560
- ดาเนินการเอง
เหลือ่ มปี - เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ฟื้นฟู
ปี 2561
- ดาเนินการเอง
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง (ค่าควบคุม)

งบประมาณ
งบปกติ

ตาม ปมก.
315,000,000.00
315,000,000.00
88,200,000
86,758,000
1,400,000
42,000.00

อนุมัติเงินงวด
315,000,000.00 เงินงวด - เบิกที่
สกก.3
315,000,000.00
300,486,620.41
7,930,966.00 ระยะเวลาก่อสร้าง
6,582,413.59 วงเงินทังโครงการ
88,200,000
86,758,000
1,400,000
42,000.00
ความก้าวหน้า
ด้านที่ดนิ

ประเภทงาน
จ้างเหมาทังโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2557 - ปี 2562
520,200,000 บาท
แผนการจัดหาทีด่ ินรวม 5,534 ไร่ (3,351 แปลง)
/งปม. 140 ล้านบาท
- ทีด่ ินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)
- ทีด่ ินมีเอกสารสิทธิ์ 3,734 ไร่ (2,651 แปลง)
ผลดาเนินการจ่ายค่าทีด่ ินปี 2556 - 2560
- 3,111 ไร่ (1,378 แปลง)
(คิดเป็น 56%)
เป็นเงิน 93,239,020.24 บาท

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
403,200,000.00
403,200,000.00
6,581,837.90
4,353,179.40
66.14%
ปี 2550
อนุมัติเงินงวด
24 ต.ค. 60
9 ม.ค. 51
ลงนามในสัญญา
15 พ.ย.60
31 พ.ค. 56
ผู้รบั จ้าง
หจก.สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)
3 ส.ค. 60
เริ่มอายุสัญญา
16 พ.ย.60
8 ส.ค. 60
ครบอายุสัญญา
14 เม.ย.61
15 ส.ค. 60
อายุสัญญา
150 วัน
15 ส.ค. 60
สัญญาเลขที่
สกก.3/ซ.06/2561
16 ส.ค. 60
วงเงินตามสัญญา
5,022,250 บาท
11 ก.ย. 60
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
64.59 แผนงานปีปจั จุบนั
23.83
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
64.15 ผลงานปีปจั จุบนั
23.38
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash
Flow)
จาก
GFMIS
64.59
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
40,255,776.18
29,626,807.68
64.15
รวม(บาท)
40,255,776.18
29,626,807.68
ปี 59
ปี 61
ปี 60
คิดเป็น(%)
45.64%
33.59
เงินกันเหลือมปี

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
ได้รบั อนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรบั ราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ปี 57

ปี 58

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความ
ล่าช้าแผนการ
แก้ไขปัญหา

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (2R-1L-RMC)

งานสะพานน้า กม.5+365 ถึง กม.5+385 (1L-RMC)

กิจกรรมปรับปรุงด้านเหนือนา้ อาคารทดน้าฝายเขาแดง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายงาน ณ

13 มีนาคม 2561

โครงการ

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ชือ่ ปมก.
ทีต่ งั้ จุดก่อสร้าง
พิกัด

ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระวาง 4843 III

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิม่ พืน้ ที่
ชลประทาน

1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝัง่ ซ้าย และฝัง่ ขวา พร้อมรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE
3. ก่อสร้างระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบ

ราคางานทัง้ โครงการ = 368,200,000 บาท
ปี 2560 = 80,000,000 บาท
ปี 2561 = 88,200,000 บาท
ปี 2562 = 50,000,000 บาท
ปี 2563 = 80,000,000 บาท
ปี 2564 = 70,000,000 บาท

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ
เหลือ่ มปี
ฟื้นฟู

งบประมาณ
ปี 2560
- ดาเนินการเอง
- เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ปี 2561
- ดาเนินการเอง

ตาม ปมก.
80,000,000.00
80,000,000
57,129,933.17

88,200,000.00
88,200,000

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
80,000,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทัง้ โครงการ
สกก.3
80,000,000.00
จ้างเหมาบางส่วน
57,129,933.17
งานดาเนินการเอง
14,000,681.24 ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2560 - 2564
8,869,385.59 วงเงินทั้งโครงการ
368,200,000 บาท
พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนือ้ ที่ 150 ไร่
88,200,000.00
88,200,000.00
ประกอบด้วย
- ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จานวน 70 ไร่

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดนิ

- ระบบส่งน้าฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จานวน 80 ไร่
ปัจจุบันได้ดาเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ
ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18)
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองการอนุญาตเสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
168,200,000.00
168,200,000.00
8,725,724.80
3,318,572.85
38.03
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
19 ส.ค. 58
อนุมัติเงินงวด
11 ต.ค. 59
ทาเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
17 มิ.ย. 58
ลงนามในสัญญา
1 พ.ย.60
ได้รบั อนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
ผู้รบั จ้าง
บริษทั สิรวิ บิ ลู ย์ จากัด
ส่งประมาณการ
3 ส.ค. 60
เริ่มอายุสัญญา
2 พ.ย.60
อนุมัติประมาณการ
8 ส.ค. 60
ครบอายุสัญญา
30 ม.ค.61
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
15 ส.ค. 60
อายุสัญญา
90 วัน
ประกาศ TOR
15 ส.ค. 60
สัญญาเลขที่
สกก.3/ซ.02/2561
ประกาศเชิญชวน
16 ส.ค. 60
วงเงินตามสัญญา
9,879,324 บาท
อนุมัติรบั ราคา
18 ก.ย. 60
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
ส่งผลจัดจ้าง
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
แผนงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
25.87 แผนงานปีปจั จุบนั
17.30
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
ผลงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
25.65 ผลงานปีปจั จุบนั
16.37
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
ปี 64
(Cash Flow)
จาก GFMIS
25.65
25.87
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
50,924,404.72
38,434,580.36
รวม(บาท)
50,924,404.72
38,434,580.36
คิดเป็น(%)
57.74
43.58
เงินกันเหลือมปี

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื้อหรือจ้าง)

- เปอร์เซ็นต์
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

งานประกอบและตั้ง GABIONS

งานติดตั้งคานสะพาน PLANK GIRDER

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2561
โครงการ

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ทีต่ งจุ
ั ดก่อสร้าง
พิกัด

ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายนาคลองโคกช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
47 QPU 638325 N 1847493 E ระวาง 5042-II

ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย
จากน้า
ราคางานทังโครงการ = 65,050,000 บาท
ปี 2561 = 65,050,000 บาท

1. งานป้องกันตลิง่ โครงการประตูระบายนาคลองโคกช้าง (คลองหนองถา - โคกช้าง)
2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม.
3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแท่น ความยาวรวม 2.948 กม.
ลักษณะโครงการ 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปี 2561
- ดาเนินการเอง

ตาม ปมก.
65,050,000.00
65,050,000

13 มีนาคม 2561

อนุมัติเงินงวด
68,600,000.00
68,600,000.00

เหลือ่ มปี
ฟื้นฟู

ประเภทงาน
จ้างเหมาทังโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2561
ระยะเวลาก่อสร้าง
65,050,000 บาท
วงเงินทังโครงการ
ไม่มกี ารจัดซือทีด่ นิ
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดนิ

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

เงินกันเหลือมปี

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
ได้รบั อนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรบั ราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
- ผลงาน
40.20
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)

65,050,000.00

68,600,000.00

3 ส.ค. 60
8 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
10 ก.ย. 60

40.20 แผนงานปีปจั จุบนั
41.39 ผลงานปีปจั จุบนั
41.39

ปี 61

อนุมัติเงินงวด
11 ต.ค. 60
ลงนามในสัญญา
30 ต.ค.60
ผู้รบั จ้าง
หจก.วัฒนากิจวัสดุ
เริ่มอายุสัญญา
31 ต.ค.60
ครบอายุสัญญา
30 พ.ย.60
อายุสัญญา
30 วัน
สัญญาเลขที่
สกก.3/ซ.01/2561
วงเงินตามสัญญา
6,901,548.91 บาท
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
40.20
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
41.39
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
38,083,138.66
27,417,552.11
รวม(บาท)
38,083,138.66
27,417,552.11
คิดเป็น(%)
55.51
39.97

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความ
ล่าช้าแผนการ
แก้ไขปัญหา

งาน U-SHAPE คลองแท่น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948

กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแท่น

กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2561
โครงการ

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง
พิกดั

ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยใหญ่ (ไพศาลี)
อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
47 PPT 692700 N 1712600 E ระวาง 5139-I

ข้อมูลรายงาน ณ

13 มีนาคม 2561
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้้า 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ

ราคางานทัง้ โครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท

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 - 2559
- จ้างเหมา
เหลื่อมปี - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
เบิกจ่าย
ฟื้นฟู
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
คงเหลือ
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
ปี 2560
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)

ตาม ปมก.
160,203,338
51,378,362
-

*คืนเงินค่าควบคุมงาน จ้านวน 3,165,863 บาท

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง

อนุมตั เิ งินงวด
160,203,338.00 เงินงวด - เบิกที่
156,875,638.00
สกก.3
3,327,700.00
159,823,406.25 ระยเวลาก่อสร้าง
156,875,638.00 วงเงินทั้งโครงการ
2,947,768.25 ความก้าวหน้าด้าน
379,931.75
379,931.75
51,378,362.00
51,378,362.00
1,251,077.50

211,581,700

ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ทีป่ ระเภทต่างๆ (สปก.)

ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)
ความก้าวหน้าใน ส่งประมาณการ
การจัดหา(ใบ อนุมตั ปิ ระมาณการ
เบิกซื้อหรือจ้าง) อนุมตั แิ ผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมตั ริ ับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
100.00
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
96.28
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ปี 58
ปี 59

211,581,700.00
2 มี.ค. 48
18 พ.ย. 51
12 ม.ค. 54
20 ม.ค. 57
30 ก.ย. 57
25 ก.ย. 57
3 ต.ค. 57
18 ก.พ. 58
แผนงานปี 2560
100.00
ผลงานปี 2560
96.28
100
ปี 60

96.28
ปี 61
(ปรับแผน)

ปี 2558 = 65,353,155

บาท

ปี 2559 = 91,522,483

บาท

ปี 2560 = 57,124,362

บาท

ประเภทงาน
จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานด้าเนินการเอง
ปี 2558 - ปี 2560
214,000,000 บาท
แผนการจัดหาทีด่ นิ รวม
495 ไร่ (383 แปลง)
- ทีด่ นิ ไม่มเี อกสารสิทธิ์
380 ไร่ (279 แปลง)
- ทีด่ นิ มีเอกสารสิทธิ์
115 ไร่ (104 แปลง)
ผลด้าเนินการจ่ายค่าทีด่ นิ ปี 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 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันขยาย
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
30,297,899.56
4,416,940.50
14.58
อนุมตั เิ งินงวด
26 ก.พ. 58
ลงนามในสัญญา
5 มี.ค. 58
ผู้รับจ้าง
หจก.จิรังกรณ์กอ่ สร้าง
เริ่มอายุสญ
ั ญา
10 มี.ค. 58
ครบอายุสญ
ั ญา
25 ส.ค. 60
อายุสญ
ั ญา
900 วัน
สัญญาเลขที่
กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
วงเงินตามสัญญา
208,243,382.13 บาท
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ . สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม ครั้งที่ 2/2560 (กสพ.) ลว. 2 ก.พ.60
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ค่าควบคุมงาน
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)

สภาพปัญหาและ

- ผู้รับจ้างได้มหี นังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากกรณีปัญหาเรื่องทีด่ นิ ไม่สามารถเข้าปฏิบัตงิ านได้

สาเหตุความล่าช้า

- ผู้รับจ้างได้มหี นังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายงานปัญหาอุปสรรคเนือ่ งจากเกิดปัญหาน้้าท่วมพืน้ ทีก่ อ่ สร้างเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัตงิ านได้

แผนการ
แก้ไขปัญหา

- กรมได้อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ขยายอายุสัญญา เป็นเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันครบก้าหนดอายุสัญญา)
- จากกรณีเกิดเหตุอทุ กภัย กรมอนุมตั งิ ดค่าปรับเป็นเวลา 81 วัน เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชัน (1L-RMC)

คลองส่งน้าสาย RMC

งานรางน้าด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2561
โครงการ

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง
พิกดั
ลักษณะโครงการ

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

ข้อมูลรายงาน ณ

13 มีนาคม 2561
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.) = 231,400,000 บาท
ปี 2559 = 66,300,000 บาท
ปี 2560 = 49,180,900

บาท

ปี 2561 = 32,781,700 บาท
ปี 2562 = 83,131,400 บาท

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปี 2559 - 2560
- จ้างเหมา
เหลื่อมปี - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
เบิกจ่าย
ฟื้นฟู
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
โอนลด
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
คงเหลือ
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
ปี 2561
- จ้างเหมา
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง

อนุมตั เิ งินงวด
119,583,900
115,486,900
4,097,000
39,726,904.70
39,430,381.45
296,523.25
20,175,445.00
20,000,000.00
175,445.00
59,681,550.30
56,056,518.55
3,625,031.75
32,781,700
32,781,700.00
32,781,700.00
32,781,700.00
152,365,600
132,190,155
9 ก.ย. 58
ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ทีป่ ระเภทต่างๆ (สปก.)
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)
ความก้าวหน้าใน ส่งประมาณการ
19 ส.ค. 58
การจัดหา(ใบ อนุมตั ปิ ระมาณการ
3 ก.ย. 58
เบิกซื้อหรือจ้าง) อนุมตั แิ ผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR
1 ธ.ค. 58
ประกาศเชิญชวน
11 ธ.ค. 58
อนุมตั ริ ับราคา
28 ก.ย. 58
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
46.05 แผนงานปี 2561
46.05
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
2.53 ผลงานปี 2561
2.53
- ผลงาน
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
- เบิกจ่าย
46.05
- กราฟผลงาน
2.53
(สะสม)

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

ตาม ปมก.
119,583,900
115,486,900
4,097,000

ประเภทงาน
จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานด้าเนินการเอง
ปี 2559 - ปี 2562
ระยเวลาก่อสร้าง
231,400,000
วงเงินทั้งโครงการ
ความก้าวหน้า - งานปักหลักเขตชลประทานด้าเนินการ
ในวันที่ 9 กันยายน 2558
ด้านที่ดนิ
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

- ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์ได้จดั ท้าบัญชี
ทดแทนทรัพย์ ประกอบด้วย
1.บัญชีค่าทีด่ นิ 1 บัญชี จ้านวน 15 แปลง เนือ้ 16-3-97 ไร่
จ้านวนเงิน 1,699,250 บาท
2.ค่ารื้อย้าย จ้านวน 1 บัญชี จ้านวนเงิน 1,250,883.38 บาท

เงินกันขยาย/กันเหลื่อม
59,681,550.30

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
67,058.35

0.1124

อนุมตั เิ งินงวด
18 ต.ค. 59
ลงนามในสัญญา
30 ก.ย. 59
ผู้รับจ้าง
บ.สยามพันธุ์วฒ
ั นา จ้ากัด (มหาชน)
เริ่มอายุสญ
ั ญา
15 พ.ย.59
ครบอายุสญ
ั ญา
3 พ.ค.62
อายุสญ
ั ญา
900 วัน
สัญญาเลขที่
กจ.35/2559 (สพด.)
วงเงินตามสัญญา
231,400,000
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ค่าควบคุมงาน
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)
- ผูร้ บั จ้างน้าเครือ่ งจักร - เครือ่ งมือ และบุคลากรเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนทีว่ างไว้
- ผูร้ บั จ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้และหยุดท้าการก่อสร้างตัง้ แต่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เนือ่ งจากปริมาณน้้าในแม่น้ายมล้นตลิง่
เกิดผลกระทบท้าให้น้าท่วมบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง

- เนือ่ งจากผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน เห็นควรเสนอกรมให้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน

งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)

งานก่อสร้างถนนทดแทน

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2561
โครงการ

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ชือ่ ปมก.
ทีต่ งจุ
ั ดก่อสร้าง
พิกัด

ระบบส่งนาพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนาอ่างเก็บนาคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)
อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06

13 มีนาคม 2561

ข้อมูลรายงาน ณ

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิม่ พืน้ ที่
ชลประทาน
ราคางานทัง้ โครงการ (ตามเล่ม พรบ.)
594,000,000 บาท
ปี 2560 = 120,000,000 บาท
ปี 2561 = 108,331,200 บาท
ปี 2562 = 236,035,900 บาท
ปี 2563 = 129,632,900 บาท

1. ก่อสร้างคลองส่งนาสายใหญ่ฝงั่ ซ้าย และสายซอย จานวน 21 สาย
2. ก่อสร้างคลองระบายนา จานวน 14 สาย
3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งนา จานวน 617 แห่ง

ลักษณะโครงการ 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายนา จานวน 109 แห่ง
5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
- เพิ่มพืนทีช่ ลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพืนทีช่ ลประทาน (ฝัง่ ซ้าย) 48,800 ไร่
- แผนการเพิ่มพืนทีช่ ลประทานรวม 76,000 ไร่

งบประมาณ
งบปกติ
เหลือ่ มปี
ฟื้นฟู

ความก้าวหน้า
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซือหรือจ้าง)

- เปอร์เซ็นต์
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความ
ล่าช้าแผนการ

งบประมาณ
ปี 2560
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)
- เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ปี 2561
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)

ตาม ปมก.
123,600,000.00
120,000,000
3,600,000.00

112,124,200.00

อนุมัติเงินงวด
123,600,000.00 เงินงวด - เบิกที่
สกก.3
120,000,000.00
3,600,000.00
89,360,852.40 ระยะเวลาก่อสร้าง
2,000,000.00 วงเงินทังโครงการ
32,239,148
112,124,200.00
108,331,200.00
3,793,000
ความก้าวหน้า
ด้านที่ดนิ

ประเภทงาน
จ้างเหมาทังโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2560 - ปี 2563
603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)
แผนการจัดหาทีด่ ินรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง)
/งปม. 140 ล้านบาท
- ทีด่ ินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)
- ทีด่ ินมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง)
ผลดาเนินการจ่ายค่าทีด่ ินปี 2556 - 2559
- 3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง)
(คิดเป็น 55%)
เป็นเงิน 93,239,020.24 บาท

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
เงินกันเหลือมปี
235,724,200.00
235,724,200.00
32,239,000.00
6,444,035.36
19.99
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ปี 2550
อนุมัติเงินงวด
18 ต.ค. 59
ทาเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
9 ม.ค. 51
ลงนามในสัญญา
29 มีนาคม 2560
ได้รบั อนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
31 พ.ค. 56
ผู้รบั จ้าง
บริษทั ทิพากร จากัด
ส่งประมาณการ
เริ่มอายุสัญญา
18 พฤษภาคม 2560
อนุมัติประมาณการ
ครบอายุสัญญา
29 สิงหาคม 2563
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
7 ก.ย.59
อายุสัญญา
1,200 วัน
ประกาศ TOR
19 ต.ค.59
สัญญาเลขที่
กจ.10/2560 (สพด.)
ประกาศเชิญชวน
1 พ.ย.59
วงเงินตามสัญญา
594,000,000 บาท
อนุมัติรบั ราคา
14 มี.ค.60
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
ส่งผลจัดจ้าง
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
8.17 แผนงานปีปจั จุบนั
8.17
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
2.72 ผลงานปีปจั จุบนั
2.72
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash
Flow)
จาก
GFMIS
8.17
- จ้างเหมา
12,507,398.57
2.72
- ค่าควบคุมงาน
1,124,020.70
756,106.30
รวม(บาท)
13,631,419.27
756,106.30
ปี 60
ปี 63
ปี 62
ปี 61
คิดเป็น(%)
12.16%
0.67%
- ผู้รบั จ้างนาเครื่องจักร - เครื่องมือ เข้าปฏิบตั ิงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้
- เกิดปัญหาน้าท่วมในพืน้ ที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้างในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 ผู้รบั จ้างไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้

แก้ไขปัญหา

งานท่อลอดคลองส่งน้า กม.1+750 (LMC)

งานขุดเปิดหน้าดิน คลองส่งน้าสาย LMC

งานท่อลอดคลองส่งน้า กม.7+232.5 (LMC)

