สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปAงบประมาณ 2562
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3
ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )
อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค.
47 PNT 1731946 N 566291 E ระวาง 4940 II-III

ขอมูลรายงาน ณ

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.
ลักษณะโครงการ 2. กอสรางคลองสงน้ําจํานวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พรอมอาคารประกอบ
3. กอสรางคลองระบายน้ําและคลองผันน้ํา จํานวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม.
- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝ<=งซาย) 48,800 ไร
- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร

งบประมาณ
งบปกติ

- เปอร.เซ็นต.
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจาย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพป<ญหาและ
สาเหตุความ
แผนการ
แกไขป<ญหา

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล.งน้ําและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
ราคางานทั้งโครงการ = 510,679,000 บาท
ปA 2557 = 70,000,000 บาท
ปA 2558 = 70,000,000 บาท
ปA 2559 = 95,000,000 บาท
ปA 2560 = 80,000,000 บาท
ปA 2561 = 88,200,000 บาท
ปA 2562 = 107,479,000 บาท

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
307,069,034.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
315,000,000.00
จางเหมาบางสวน
สกก.3
307,069,034.00
งานดําเนินการเอง
7,930,966.00 ระยะเวลากอสราง
ปA 2557 - ปA 2562
510,679,000 บาท
วงเงินทั้งโครงการ
แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร. (3,351 แปลง)
87,989,835.00
/งปม. 140 ลานบาท
86,758,000.00
- ที่ดินไม.มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร. (700 แปลง)
1,231,835
ความกาวหนา - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร. (2,651 แปลง)
ผลดําเนินการจ.ายค.าที่ดินป' 2556 - 2560
2,091,873.46
ดานที่ดิน
- 3,685 ไร. (1,736 แปลง)
76,496,590.32
(คิดเปRน 72%)
9,401,371.22
เปRนเงิน 155,289,762.49 บาท
95,847,227.00
85,710,211.00
10,137,016.00
เงินกันเหลือมปA,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงิน กัน เหลือมปA
เบิกจ.าย
% เบิกจ.าย
510,679,000.00
490,906,096.00 11,394,460.69 2,103,432.65
รวม(บาท)
18.46%
วันที่ประกาศเขตก.อสราง
ป' 2550
5 ต.ค. 61
อนุมัติเงินงวด
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ สปก.
9 ม.ค. 51
15 พ.ย.61
ลงนามในสัญญา
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ สปก.
31 พ.ค. 56
บริษัท ตึกน้ําเงินสตีล จํากัด
ผูรับจาง
ส.งประมาณการ
10 ก.ค. 61
16 พ.ย.61
เริ่มอายุสัญญา
อนุมัติประมาณการ
10 ส.ค. 61
14 ม.ค.62
ครบอายุสัญญา
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
20 ส.ค. 61
60 วัน
อายุสัญญา
ประกาศ TOR
6 ก.ย. 61
สกก.3/ซ.03/2562
สัญญาเลขที่
ประกาศเชิญชวน
13 ก.ย. 61
4,545,887.19 บาท
วงเงินตามสัญญา
อนุมัติรับราคา
10 ต.ค.61
แกไขสัญญา ครั้งที่….
ส.งผลจัดจาง
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
แผนงานปA
ป
จ
<
จุ
บ
น
ั
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
87.20
39.20
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
79.84 ผลงานปAป<จจุบัน
24.06
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
87.20
- จางเหมา
1,049,073.80
1,049,073.80
37,944,609.89
37,944,609.89
ดํ
า
เนิ
น
การเอง
79.84
38,993,683.69
38,993,683.69
รวม(บาท)
ปA 60
ปA 59
ปA 61
ปA 62
ปA 58
ปA 57
คิดเปPน(%)
33.33
33.33
เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรบางส.วนยังไม.ไดดําเนินการเก็บเกี่ยว จึงไม.สามารถเขาใชพื้นที่สําหรับก.อสรางได

งบประมาณ
ป' 2557 - 2560
- ดําเนินการเอง
เหลื่อมป' - เบิกจ.าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
ฟ45นฟู
- คงเหลือ
ป' 2561
- ดําเนินการเอง
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง (ค.าควบคุม)
*งบประมาณถูกพับ
- เบิกจ.าย
- คงเหลือ
ป' 2562
- ดําเนินการเอง
- จางเหมา

ความกาวหนา
ในการจัดหา
(ใบเบิกซื้อหรือ
จาง)

2 เมษายน 2562

ตาม ปมก.
315,000,000.00
315,000,000.00
88,200,000.00
86,758,000.00
1,400,000.00
42,000.00
107,479,000.00
86,049,000.00
21,430,000.00

ดําเนินการประสานผูนําชุมชนและราษฎรเจาของที่ดินใหเร.งดําเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ท.อลอดคลองส.งน้ํา กม.2+750 (2R-1L-RMC)

งานดาดคอนกรีตคลองส.งน้ํา (3L-RMC)

-งานขุดลอกคลองระบาย (MD2)

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการป<งบประมาณ 2562
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3
ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแมสลิด
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระวาง 4843 III

ขอมูลรายงาน ณ

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล#งน้ําและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

1. กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พรอมอาคารประกอบ
2. กอสราง ทรบ.ปากคลองฝ12งซาย และฝ12งขวา พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE
3. กอสรางระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ป 2560
- ดําเนินการเอง
เหลื่อมป - เบิกจ#าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
ฟ)*นฟู
- คงเหลือ
ป 2561
- ดําเนินการเอง
- เบิกจ#าย
- โอนลด
*งบประมาณถูกพับ
- คงเหลือ
ป 2562
- ดําเนินการเอง

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

88,200,000.00
88,200,000.00

50,000,000.00
50,000,000.00

2 เมษายน 2562

อนุมัติเงินงวด
65,999,318.76 เงินงวด - เบิกที่
80,000,000.00
สกก.3
65,999,318.76
14,000,681.24 ระยะเวลากอสราง
วงเงินทั้งโครงการ
77,036,000.00
88,200,000.00
71,590,603.88
11,164,000.00
ความกาวหนา
2,546,559.84
ดานที่ดิน
2,898,836.28
50,000,000.00
50,000,000.00

ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท
ป< 2560 = 80,000,000 บาท
ป< 2561 = 88,200,000 บาท
ป< 2562 = 50,000,000 บาท
ป< 2563 = 50,000,000 บาท
ป< 2564 = 100,000,000 บาท

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
งานดําเนินการเอง
ป< 2560 - 2564
368,200,000 บาท
พ.ท.ป/าสงวนแห#งชาติ เนื้อที่ 144-1-7 ไร#
ประกอบดวย
- ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จํานวน 62-2-85 ไร#
- ระบบส#งน้ําฝOPงซาย และฝOPงขวา จํานวน 51-1-44 ไร#

กรมป/าไมอนุญาตใหกรมชลประทานเขาใช
ประโยชนJในเขตป/าสงวนแห#งชาติป/าแม#สลิด
และป/าโป/งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
ขออนุญาตใชพื้นที่ในเขตป/าถาวรฯ เมื่อวันที่
5 ตุลาคม 2561

เงินกันเหลือมป<,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ#าย
% เบิกจ#าย
218,200,000.00
193,035,318.76
รวม(บาท)
5,350,308.18 4,626,571.18
86.47
วันที่ประกาศเขตก#อสราง
19 ส.ค. 58
26 ธ.ค. 61
อนุมัติเงินงวด
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ป/าไม
17 มิ.ย. 58
10 ม.ค. 62
ลงนามในสัญญา
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ป/าไม
5 มี.ค.61
บริษัท สิริวิบูลยJ จํากัด
ผูรับจาง
ส#งประมาณการ
18 ก.ค. 61
11 ม.ค. 62
เริ่มอายุสัญญา
อนุมัติประมาณการ
10 ส.ค. 61
10 พ.ค. 62
ครบอายุสัญญา
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
20 ส.ค. 61
120 วัน
อายุสัญญา
ประกาศ TOR
15 ก.ย. 61
สกก.3/ซ.14/2562
สัญญาเลขที่
ประกาศเชิญชวน
27 ก.ย. 61
2,354,424.00
วงเงินตามสัญญา
อนุมัติรับราคา
28 ก.ย. 61
แกไขสัญญา ครั้งที่….
ส#งผลจัดจาง
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
50.24 แผนงานป<ป1จจุบัน
33.54
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
49.15 ผลงานป<ป1จจุบัน
34.39
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
ป< 60
ป< 61
ป< 62
ป< 63
ป< 64
(Cash Flow)
จาก GFMIS
50.24
- จางเหมา
24,199,839.83
24,208,319.15
- ดําเนินการเอง
49.15
24,199,839.83
24,208,319.15
รวม(บาท)
คิดเปNน(%)
48.40
48.42
เงิน กัน เหลือมป<

ความกาวหนา
ในการจัดหา
(ใบเบิกซื้อหรือ
จาง)

- เปอร=เซ็นต=
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจาย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพป1ญหาและ
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขป1ญหา

งานสะพานน้ํา

งานรางระบายน้าํ คสล.แบบ U-SHAPE

งานดินถมบดอัดแน#นดวยเครื่องจักร

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการป6งบประมาณ 2561
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก"อสราง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

สํานักงานก"อสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล"งน้ําขนาดกลาง
ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบานวังจิก
อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
47 QPT 1804900 N 635400 E ระวาง 5041-I

ขอมูลรายงาน ณ

2 เมษายน 2562
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล"งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

1. ประตูระบายน้ํา 5 ช"อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก"อสรางในช"องลัด (CutOff)
2. งานสะพานรถยนต, กวาง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร
3. ก"อสรางถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร

ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล"ม พรบ.) = 231,400,000 บาท
ป6 2559-2560 = 95,486,900 บาท
ป6 2561 =

-

บาท

ป6 2562 = 52,450,900 บาท
ป6 2563 = 83,462,200 บาท

อนุมัติเงินงวด
152,365,600.00
148,268,600.00
4,097,000.00
40,103,550.55
39,430,381.45
673,169.10
52,957,145.00
52,781,700.00
175,445.00
59,304,904.45
56,056,518.55
3,248,385.90
19,669,200.00
52,450,900.00
19,669,200.00
52,450,900.00
172,034,800.00
151,859,355.00
9 ก.ย. 58
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ประเภทต"างๆ (สปก.)
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ (สปก.)
ความกาวหนาใน ส"งประมาณการ
การจัดหา(ใบเบิก อนุมัติประมาณการ
19 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
ซื้อหรือจาง) อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
ประกาศ TOR
1 ธ.ค. 58
ประกาศเชิญชวน
11 ธ.ค. 58
อนุมัติรับราคา
28 ก.ย. 58
ส"งผลจัดจาง
- เปอร,เซ็นต,
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
100.00 แผนงานป6 2562
0.00
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
3.21 ผลงานป6 2562
0.00
100
- ผลงาน
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
- เบิกจ"าย
- กราฟผลงาน
3.21
(สะสม)

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ป6 2559 - 2561
- จางเหมา
เหลื่อมป6 - ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน)
เบิกจ"าย
ฟ=>นฟู
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน)
โอนลด
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน)
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง (ค"าควบคุมงาน)
ป6 2562
- จางเหมา
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก"อสราง

สภาพปVญหาและ
สาเหตุความล"าชา
แผนการ
แกไขปVญหา

ตาม ปมก.
152,365,600.00
148,268,600.00
4,097,000.00

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางส"วน
งานดําเนินการเอง
ป6 2559 - ป6 2563
ระยเวลาก"อสราง
231,400,000
วงเงินทั้งโครงการ
ความกาวหนา - งานปVกหลักเขตชลประทานดําเนินการ
ในวันที่ 9 กันยายน 2558
ดานที่ดิน
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

- ฝjายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย,ไดจัดทําบัญชี
ทดแทนทรัพย, ประกอบดวย
1.บัญชีค"าที่ดิน 1 บัญชี จํานวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร"
จํานวนเงิน 1,699,250 บาท
2.ค"ารื้อยาย จํานวน 1 บัญชี จํานวนเงิน 1,250,883.38 บาท
เงินกันขยาย/กันเหลื่อม
59,304,904.45

เงินกันเหลือมป6,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ"าย
% เบิกจ"าย
221,720.00

0.37

18 ต.ค. 59
อนุมัติเงินงวด
30 ก.ย. 59
ลงนามในสัญญา
บ.สยามพันธุ,วัฒนา จํากัด (มหาชน)
ผูรับจาง
15 พ.ย.59
เริ่มอายุสัญญา
3 พ.ค.62
ครบอายุสัญญา
900 วัน
อายุสัญญา
กจ.35/2559 (สพด.)
สัญญาเลขที่
231,400,000
วงเงินตามสัญญา
แกไขสัญญา ครั้งที่….
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
แผน
ผล
การเบิกจ"ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
- ค"าควบคุมงาน
รวม(บาท)
คิดเปUน(%)
- เนื่องจากพบปVญหาดินฐานเปUนดินอ"อน จําเปUนตองแกไขแบบก"อสราง ผูรับจางไดขอหยุดงานตั้งแต"วันที่ 11 พ.ค.61 เปUนตนไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจการ
จางรวบรวมขอมูลเสนอกรมพิจารณาแกไขแบบ โดย รธส.ไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ต.ค61 และ รธว.ไดอนุมัติในหลักการแกไขแบบ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61
ซึ่งแบบก"อสรางอนุมัติเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 ปVจจุบันอยู"ระหว"างขั้นตอนแกไขสัญญา

- ประสานงานติดตามการแกไขสัญญาอย"างต"อเนื่อง พรอมเตรียมความพรอมการดําเนินงานก"อสรางต"อไป

งานขุดดินดวยเครื่องจักร(บอกอสราง)

งานกอสรางถนนทดแทน

ทดสอบความแนนชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการป2งบประมาณ 2562
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3
ขอมูลรายงาน ณ
ประตูระบายน้ําหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จํานวน 5 ชอง
โครงการประตูระบายน้ําทานางงาม จังหวัดพิษณุโลก
ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
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2 เมษายน 2562
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ราคางานทั้งโครงการ = 450,000,000 บาท
- กอสรางประตูระบายน้ํา คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโคง ขนาด 12.50x8.00 ม. จํานวน 5 ชอง
ป2 2562 = 70,000,000 บาท
- กอสรางถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม.
ป2 2563 = 140,000,000 บาท
ลักษณะโครงการ - กอสรางบันไดปลา คสล. และกอสรางสวนประกอบอื่น
ป2 2564 = 240,000,000 บาท
สามารถทดน้ําและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ําได 7.60 ลาน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ําได
1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน7 51,375 ไร
ตาม ปมก.
อนุมัติเงินงวด
งบประมาณ
งบประมาณ
ประเภทงาน
70,000,000.00
61,752,959.00 เงินงวด - เบิกที่
งบปกติ
ป9 2562
จางเหมาทั้งโครงการ
51,604,000.00
51,363,883.00
- ดําเนินการเอง
จางเหมาบางสวน
สกก.3
10,389,076.00
18,396,000.00
เหลื่อมป9 - จางเหมา
งานดําเนินการเอง
ป2 2562 - 2564
ระยะเวลากอสราง
450,000,000 บาท
ฟ;<นฟู
วงเงินทั้งโครงการ
แผนการจัดที่ดิน จํานวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร ประกอบดวย
- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 40 แปลง ปAจจุบันอยูระหวางจัดทําบัญชี

ความกาวหนาดาน
ที่ดิน

ขออนุมัติคาทดแทน
- ที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 2 แปลง ปAจจุบันอยูระหวางเตรียมดําเนิน
การจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพย7สินเพื่อการชลประทาน

เงินกันเหลือมป2

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปMาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปMาไม
ความกาวหนา สงประมาณการ
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- เปอร9เซ็นต9
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ป2 61
- ผลงาน
- เบิกจาย
3.48
8.33
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปNญหาและ
สาเหตุความลาชา

70,000,000.00

3.48
8.33
ป2 62

เงินกันเหลือมป2,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจาย
% เบิกจาย

61,752,959.00
19 มี.ค.61
22 มิ.ย.61
7 ส.ค.61
20 ส.ค. 61
4 ก.ย.61
12 ก.ย.61
20 ก.ย.61

แผนงานป2ปNจจุบัน
ผลงานป2ปNจจุบัน
ป2 63

5 ต.ค.61
อนุมัติเงินงวด
12 พ.ย.61
ลงนามในสัญญา
บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จํากัด
ผูรับจาง
13 พ.ย.61
เริ่มอายุสัญญา
12 ธ.ค.61
ครบอายุสัญญา
30 วัน
อายุสัญญา
สกก.3/ซ.01/2562
สัญญาเลขที่
807,000.00 บาท
วงเงินตามสัญญา
แกไขสัญญา ครั้งที่….
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
22.37
53.53
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
7,374,142.54
7,374,142.54
29,055,302.91
29,055,302.91
- ดําเนินการเอง
36,429,445.45
36,429,445.45
รวม(บาท)
คิดเปLน(%)
52.04
52.04

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ขอใหระงับการกอสรางโครงการประตูระบายน้ําทานางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ
สํานักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ7 2562

แผนการ
แกไขปNญหา

งานขุดบอกอสรางประตูระบายน้ํา

งานขุดบอกอสรางประตูระบายน้ํา

เตรียมงานพื้นประตูระบายน้ํา

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการป/งบประมาณ 2562
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3
ขอมูลรายงาน ณ
ประตูระบายน้ําหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จํานวน 4 ชอง
โครงการประตูระบายน้ําทาแห จังหวัดพิจิตร
ตําบลกําแพงดิน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
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- กอสรางประตูระบายน้ํา คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จํานวน 4 ชอง
- กอสรางบันไดปลา คสล. และกอสรางสวนประกอบอื่น
ลักษณะโครงการ
สามารถทดน้ําและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ําได 12.60 ลาน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ําได
1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน6 81,111 ไร

งบประมาณ
งบปกติ
เหลื่อมป9

งบประมาณ
ป9 2562
- ดําเนินการเอง
- จางเหมา

ตาม ปมก.
80,000,000.00
71,319,000.00
8,681,000.00

อนุมัติเงินงวด
75,572,096.00
71,190,032.00
4,382,064.00

ฟ;<นฟู

2 เมษายน 2562
ผลผลิตที่ 4 : โครงการปQองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา
ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท
ป/ 2562 = 80,000,000 บาท
ป/ 2563 = 120,000,000 บาท
ป/ 2564 = 150,000,000 บาท

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
งานดําเนินการเอง
ป/ 2562 - 2564
ระยะเวลากอสราง
350,000,000 บาท
วงเงินทั้งโครงการ
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

แผนการจัดที่ดิน จํานวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร ประกอบดวย
- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 23 แปลง ป@จจุบันอยูระหวางตรวจสอบ

ความกาวหนาดาน
ที่ดิน

ทรัพย6สินและจัดทําบัญชีขออนุมัติคาทดแทน
- ที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 5 แปลง ป@จจุบันอยูระหวางเตรียมดําเนิน
การจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพย6สินเพื่อการชลประทาน

เงินกันเหลือมป/

80,000,000.00
75,572,096.00
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
13 มี.ค.57
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปLาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปLาไม
สงประมาณการ
25
มิ
.ย.61
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
7 ส.ค.61
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
20 ส.ค. 61
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
3 ก.ย.61
ประกาศเชิญชวน
11 ก.ย.61
อนุมัติรับราคา
20 ก.ย.61
สงผลจัดจาง
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- เปอร9เซ็นต9
6.40 แผนงานป/ปNจจุบัน
28.00
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
6.33 ผลงานป/ปNจจุบัน
27.68
แผน/ผล
ป/ 62
ป/ 63
ป/ 64
- ผลงาน
- เบิกจาย
6.40
6.33
- กราฟผลงาน
(สะสม)

เงินกันเหลือมป/,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจาย
% เบิกจาย

5 ต.ค.61
อนุมัติเงินงวด
29 พ.ย.61
ลงนามในสัญญา
หจก.แพรอรรถพร (1997)
ผูรับจาง
30 พ.ย.61
เริ่มอายุสัญญา
29 ธ.ค.61
ครบอายุสัญญา
30 วัน
อายุสัญญา
สกก.3/ซ.07/2562
สัญญาเลขที่
899,495.00
วงเงินตามสัญญา
แกไขสัญญา ครั้งที่….
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
2,335,875.90
2,335,875.90
33,565,445.16
33,565,445.16
- ดําเนินการเอง
35,901,321.06
35,901,321.06
รวม(บาท)
คิดเปLน(%)
44.88
44.88

สภาพปNญหาและ
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปNญหา

สถานที่กอสรางประตูระบายน้ําทาแห

งานขุดบอกอสรางประตูระบายน้ํา

งานขุดบอกอสรางประตูระบายน้ํา

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปRงบประมาณ 2562
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 3
ขอมูลรายงาน ณ
ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ (ฝ&'งซาย)
อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค1
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1. กอสรางคลองสงน้ําสายใหญฝ&'งซาย และสายซอย จํานวน 21 สาย
2. กอสรางคลองระบายน้ํา จํานวน 14 สาย
3. กอสรางอาคารในคลองสงน้ํา จํานวน 617 แหง
ลักษณะโครงการ 4. กอสรางอาคารในคลองระบายน้ํา จํานวน 109 แหง
5. งานกอสรางสวนประกอบอื่น
- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝ&'งซาย) 48,800 ไร
- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร

งบประมาณ
งบปกติ

- เปอร1เซ็นต1
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจาย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพป&ญหาและ
สาเหตุความ
แผนการ
แกไขป&ญหา

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล2งน้ําและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล2ม พรบ.)
594,000,000 บาท
ป 2560 = 120,000,000 บาท
ป 2561 = 108,331,200 บาท
ป 2562 = 75,735,000 บาท
ป 2563 = 289,933,800 บาท

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
121,600,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
120,000,000.00
จางเหมาบางสวน
สกก.3
3,600,000.00
งานดําเนินการเอง
89,360,852.40 ระยะเวลากอสราง
ปR 2560 - ปR 2562
2,000,000.00 วงเงินทั้งโครงการ 603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)
แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร2 (3,351 แปลง)
32,239,148
/งปม. 140 ลานบาท
108,331,200.00
72,769,911.18
- ที่ดินไม2มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร2 (700 แปลง)
108,331,200.00
108,331,200.00
3,793,000.00
27,743,098.00
- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร2 (2,651 แปลง)
ความกาวหนา
21,157,907.18
ผลดําเนินการจ2ายค2าที่ดินป 2556 - 2561
ดานที่ดิน
28,976,098.00
- 3,430 ไร2 (1,522 แปลง)
61,990,194.82
(คิดเปCน 72%)
104,803,498.00
104,803,498.00
เปCนเงิน 155,289,762.49 บาท
103,478,098.00
103,478,098.00
1,325,400.00
1,325,400.00
เงินกันเหลือมปR,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมป/ขยาย
เบิกจ2าย
% เบิกจ2าย
336,734,698.00
299,173,409.18 61,990,194.82
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก2อสราง
ป 2550
18 ต.ค. 59
อนุมัติเงินงวด
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ สปก.
9 ม.ค. 51
29 มีนาคม 2560
ลงนามในสัญญา
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ สปก.
31 พ.ค. 56
บริษัท ทิพากร จํากัด
ผูรับจาง
ส2งประมาณการ
18 พฤษภาคม 2560
เริ่มอายุสัญญา
อนุมัติประมาณการ
29 สิงหาคม 2563
ครบอายุสัญญา
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
7 ก.ย.59
1,200 วัน
อายุสัญญา
ประกาศ TOR
19 ต.ค.59
กจ.10/2560 (สพด.)
สัญญาเลขที่
ประกาศเชิญชวน
1 พ.ย.59
594,000,000 บาท
วงเงินตามสัญญา
อนุมัติรับราคา
14 มี.ค.60
แกไขสัญญา ครั้งที่….
ส2งผลจัดจาง
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
35.75 แผนงานปRป&จจุบัน
10.90
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
10.86 ผลงานปRป&จจุบัน
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash
Flow)
จาก
GFMIS
35.75
- จางเหมา
263,318.80
263,318.80
- คาควบคุมงาน
10.86
263,318.80
263,318.80
รวม(บาท)
ปR 60
ปR 63
ปR 62
ปR 61
คิดเปPน(%)
0.36
0.36
- เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม2สามารถดําเนินงานไดตามแผนงานที่วางไวบางส2วนเปCนผลทําใหไม2สามารถส2งมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางได
- ผูรับจางขอหยุดงานก2อสรางชั่วคราว ตามหนังสือของผูรับจางที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

งบประมาณ
ป 2560
- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง(ค2าควบคุมงาน)
- เบิกจ2าย
ฟ78นฟู
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ป 2561
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง(ค2าควบคุมงาน)
- เบิกจ2าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ป 2562
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง(ค2าควบคุมงาน)

ความกาวหนา
ในการจัดหา
(ใบเบิกซื้อหรือ
จาง)

2 เมษายน 2562

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

- เร2งรัดงานจัดหาที่ดินใหสามารถดําเนินการก2อสรางไดต2อเนื่องร2วมกับเจาหนาที่จัดหาที่ดิน

งานขุดเปTดหนาดินคลองส2งน้าํ สาย 1R-LMC

งานขุดบ2อก2อสรางอาคาร กม.4+852.15 (1R-LMC)

งานท2อลอดคลองส2งน้ํา กม.4+880 (LMC)

