สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2562
โครงการ

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ชือ่ ปมก.
ทีต่ งจุ
ั ดก่อสร้าง
พิกัด

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

1 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลรายงาน ณ

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.
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

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิม่ พืน้ ที่
ชลประทาน
ราคางานทังโครงการ = 510,679,000 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 = 107,479,000 บาท

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
307,069,034.00 เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทังโครงการ
สกก.3
315,000,000.00
จ้างเหมาบางส่วน
307,069,034.00
งานดาเนินการเอง
7,930,966.00 ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2557 - ปี 2562
510,679,000 บาท
วงเงินทังโครงการ
แผนการจัดหาทีด่ ินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง)
87,989,835.00
/งปม. 140 ล้านบาท
86,758,000.00
- ทีด่ ินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)
1,231,835
- ทีด่ ินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)
ความก้าวหน้า
2,091,873.46
ผลดาเนินการจ่ายค่าทีด่ ินปี 2556 - 2560
ด้านที่ดนิ
- 3,685 ไร่ (1,736 แปลง)
76,496,590.32
(คิดเป็น 72%)
9,401,371.22
เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท
95,847,227.00
85,710,211.00
10,137,016.00
เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมปี
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
510,679,000.00
490,906,096.00
รวม(บาท)
11,394,460.69
2,103,432.65
18.46%
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ปี 2550
5 ต.ค. 61
อนุมัติเงินงวด
ทาเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ สปก.
9 ม.ค. 51
15 พ.ย.61
ลงนามในสัญญา
ได้รบั อนุญาตใช้พนื้ ที่ สปก.
31 พ.ค. 56
บริษทั ตึกน้าเงินสตีล จากัด
ผู้รบั จ้าง
ส่งประมาณการ
10 ก.ค. 61
16 พ.ย.61
เริ่มอายุสัญญา
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
10 ส.ค. 61
14 ม.ค.62
ครบอายุสัญญา
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
20 ส.ค. 61
60 วัน
อายุสัญญา
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
6 ก.ย. 61
สกก.3/ซ.03/2562
สัญญาเลขที่
ประกาศเชิญชวน
13 ก.ย. 61
4,545,887.19 บาท
วงเงินตามสัญญา
อนุมัติรบั ราคา
10 ต.ค.61
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
ส่งผลจัดจ้าง
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
89.41 แผนงานปีปจั จุบนั
49.66
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
81.03 ผลงานปีปจั จุบนั
27.86
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
- ผลงาน
(Cash Flow)
จาก GFMIS
89.41
- เบิกจ่าย
- จ้างเหมา
1,049,073.80
1,049,073.80
40,484,338.94
40,484,338.94
- กราฟผลงาน
- ดาเนินการเอง
81.03
41,533,412.74
41,533,412.74
(สะสม)
รวม(บาท)
ปี 60
ปี 59
ปี 61
ปี 62
ปี 58
ปี 57
คิดเป็น(%)
35.50
35.50

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปี 2557 - 2560
- ดาเนินการเอง
เหลือ่ มปี - เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
ฟื้นฟู
- คงเหลือ
ปี 2561
- ดาเนินการเอง
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง (ค่าควบคุม)
*งบประมาณถูกพับ
- เบิกจ่าย
- คงเหลือ
ปี 2562
- ดาเนินการเอง
- จ้างเหมา

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

สภาพปัญหาและ เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรบางส่วนยังไม่ได้ดาเนินการเก็บเกี่ยว จึงไม่สามารถเข้าใช้พนื้ ที่สาหรับก่อสร้างได้
สาเหตุความ
ล่าช้าแผนการ
ดาเนินการประสานผู้นาชุมชนและราษฎรเจ้าของที่ดินให้เร่งดาเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต
แก้ไขปัญหา

ท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.2+750 (2R-1L-RMC)

งำนดำดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (3L-RMC)

-งำนขุดลอกคลองระบำย (MD2)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2562
โครงการ

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ข้อมูลรายงาน ณ

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

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ
เหลือ่ มปี
ฟื้นฟู

งบประมาณ
ปี 2560
- ดาเนินการเอง
- เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ปี 2561
- ดาเนินการเอง
- เบิกจ่าย
- โอนลด
*งบประมาณถูกพับ
- คงเหลือ
ปี 2562
- ดาเนินการเอง

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

1 พฤษภาคม 2562

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

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 = 50,000,000 บาท
ปี 2564 = 100,000,000 บาท

ประเภทงาน
จ้างเหมาทัง้ โครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2560 - 2564
368,200,000 บาท
พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนือ้ ที่ 144-1-7 ไร่
ประกอบด้วย
- ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จานวน 62-2-85 ไร่
- ระบบส่งน้าฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จานวน 51-1-44 ไร่

กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด
และป่าโป่งแดง เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2561
ขออนุญาตใช้พนื้ ทีใ่ นเขตป่าถาวรฯ เมือ่ วันที่
5 ตุลาคม 2561

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
218,200,000.00
193,035,318.76
5,350,308.18
4,626,571.18
86.47
19 ส.ค. 58
26
ธ.ค.
61
อนุมัติเงินงวด
17 มิ.ย. 58
10 ม.ค. 62
ลงนามในสัญญา
5 มี.ค.61
บริษทั สิรวิ บิ ลู ย์ จากัด
ผู้รบั จ้าง
18 ก.ค. 61
11 ม.ค. 62
เริ่มอายุสัญญา
10 ส.ค. 61
10 พ.ค. 62
ครบอายุสัญญา
20 ส.ค. 61
120 วัน
อายุสัญญา
15 ก.ย. 61
สกก.3/ซ.14/2562
สัญญาเลขที่
27 ก.ย. 61
2,354,424.00
วงเงินตามสัญญา
28 ก.ย. 61
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
52.28 แผนงานปีปจั จุบนั
48.62
51.12 ผลงานปีปจั จุบนั
48.89
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
ปี 62
ปี 63
ปี 64
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
28,428,837.25
25,154,504.97
ด
าเนิ
น
การเอง
50.04
28,428,837.25
25,154,504.97
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)
56.86
50.31
เงินกันเหลือมปี

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
ได้รบั อนุญาตใช้พนื้ ที่ปา่ ไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกซื้อหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรบั ราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
ผลงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
แผน/ผล
ปี 60
ปี 61
- ผลงาน
51.19
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

งานสะพานน้า

งานรางระบายน้า คสล.แบบ U-SHAPE

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2562
โครงการ

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ทีต่ งจุ
ั ดก่อสร้าง
พิกัด

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

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

งบประมาณ
ปี 2560
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)
- เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ปี 2561
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)
- เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ปี 2562
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ สปก.
ได้รบั อนุญาตใช้พนื้ ที่ สปก.
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรบั ราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ปี 60

ปี 61

1 พฤษภาคม 2562
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 = 75,735,000 บาท
ปี 2563 = 289,933,800 บาท

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

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
121,600,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทังโครงการ
สกก.3
120,000,000.00
จ้างเหมาบางส่วน
3,600,000.00
งานดาเนินการเอง
89,360,852.40 ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2560 - ปี 2562
2,000,000.00 วงเงินทังโครงการ 603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)
แผนการจัดหาทีด่ ินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง)
32,239,148
/งปม. 140 ล้านบาท
108,331,200.00
72,769,911.18
- ทีด่ ินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)
108,331,200.00
108,331,200.00
3,793,000.00
27,743,098.00
- ทีด่ ินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)
ความก้าวหน้า
21,157,907.18
ผลดาเนินการจ่ายค่าทีด่ ินปี 2556 - 2561
ด้านที่ดนิ
28,976,098.00
- 3,430 ไร่ (1,522 แปลง)
61,990,194.82
(คิดเป็น 72%)
104,803,498.00
104,803,498.00
เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท
103,478,098.00
103,478,098.00
1,325,400.00
1,325,400.00
เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมปี/ขยาย
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
336,734,698.00
299,173,409.18
61,990,194.82
ปี 2550
18
ต.ค.
59
อนุมัติเงินงวด
9 ม.ค. 51
29 มีนาคม 2560
ลงนามในสัญญา
31 พ.ค. 56
บริษทั ทิพากร จากัด
ผู้รบั จ้าง
18 พฤษภาคม 2560
เริ่มอายุสัญญา
29 สิงหาคม 2563
ครบอายุสัญญา
7 ก.ย.59
1,200 วัน
อายุสัญญา
19 ต.ค.59
กจ.10/2560 (สพด.)
สัญญาเลขที่
1 พ.ย.59
594,000,000 บาท
วงเงินตามสัญญา
14 มี.ค.60
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที่….
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
35.75 แผนงานปีปจั จุบนั
10.90
10.86 ผลงานปีปจั จุบนั
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash
Flow)
จาก
GFMIS
35.75
- จ้างเหมา
304,241.05
304,241.05
- ค่าควบคุมงาน
10.86
304,241.05
304,241.05
รวม(บาท)
ปี 63
ปี 62
คิดเป็น(%)
0.42
0.42

สภาพปัญหาและ - เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทาให้ไม่สามารถส่งมอบพืน้ ที่ให้กับผู้รบั จ้างได้
สาเหตุความ
- ผู้รบั จ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือของผู้รบั จ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ล่าช้าแผนการ
- เร่งรัดงานจัดหาที่ดินให้สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ต่อเนื่องร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน
แก้ไขปัญหา

งานขุดเปิดหน้าดินคลองส่งน้าสาย 1R-LMC

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (3L-1R-LMC)

งานท่อลอดคลองส่งน้า กม.4+880 (LMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2562
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง
พิกดั
ลักษณะโครงการ

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง
ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก
อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร
47 QPT 1804900 N 635400 E ระวาง 5041-I

ข้อมูลรายงาน ณ

1 พฤษภาคม 2562
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 2559-2560 = 95,486,900 บาท
ปี 2561 =

-

บาท

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

อนุมตั เิ งินงวด
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
ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ทีป่ ระเภทต่างๆ (สปก.)
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)
ความก้าวหน้าใน ส่งประมาณการ
การจัดหา(ใบ อนุมตั ปิ ระมาณการ
19 ส.ค. 58
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)
100.00 แผนงานปี 2562
0.00
ผลงานปี
2562
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
3.21
0.00
100 ปี 62
- ผลงาน
ปี 59
ปี 60
ปี 61
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
3.21
(สะสม)

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปี 2559 - 2561
- จ้างเหมา
เหลื่อมปี - ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
เบิกจ่าย
ฟื้นฟู
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
โอนลด
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
คงเหลือ
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)
ปี 2562
- จ้างเหมา
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

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

ประเภทงาน
จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานด้าเนินการเอง
ปี 2559 - ปี 2563
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
59,304,904.45

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
221,720.00

0.37

18 ต.ค. 59
อนุมตั เิ งินงวด
30 ก.ย. 59
ลงนามในสัญญา
บ.สยามพันธุ์วฒ
ั นา จ้ากัด (มหาชน)
ผู้รับจ้าง
15 พ.ย.59
เริ่มอายุสญ
ั ญา
3 พ.ค.62
ครบอายุสญ
ั ญา
900 วัน
อายุสญ
ั ญา
กจ.35/2559 (สพด.)
สัญญาเลขที่
231,400,000
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ค่าควบคุมงาน
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)
- เนือ่ งจากพบปัญหาดินฐานเป็นดินอ่อน จ้าเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างได้ขอหยุดงานตัง้ แต่วนั ที่ 11 พ.ค.61 เป็นต้นไป ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจการ
จ้างรวบรวมข้อมูลเสนอกรมพิจารณาแก้ไขแบบ โดย รธส.ได้เห็นชอบเมือ่ วันที่ 18 ต.ค61 และ รธว.ได้อนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ เมือ่ วันที่ 6 พ.ย.61
ซึง่ แบบก่อสร้างอนุมัติเมือ่ วันที่ 9 พ.ย.61 ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนแก้ไขสัญญา

- ประสานงานติดตามการแก้ไขสัญญาอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมเตรียมความพร้อมการด้าเนินงานก่อสร้างต่อไป

งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)

งานก่อสร้างถนนทดแทน

ทดสอบความแน่นชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2562
โครงการ

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

1 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.

ประตูระบายนาหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จานวน 5 ช่อง
โครงการประตูระบายนาท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก
ที่ตังจุดก่อสร้าง ตาบลท่านางงาม อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระวาง 5042 IV
พิกดั

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพืนที่ชลประทาน

- ก่อสร้างประตูระบายน้า คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จ้านวน 5 ช่อง
- ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม.
ลักษณะโครงการ - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
สามารถทดน้าและเก็บกักเหนือประตูระบายน้าได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้าได้
1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพืนที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่
ตาม ปมก.
อนุมัติเงินงวด
งบประมาณ
งบประมาณ
70,000,000.00
61,752,959.00 เงินงวด - เบิกที่
งบปกติ
ปี 2562
สกก.3
51,604,000.00
51,363,883.00
- ด้าเนินการเอง
10,389,076.00
18,396,000.00
เหลื่อมปี - จ้างเหมา
ระยะเวลาก่อสร้าง
ฟืน้ ฟู
วงเงินทังโครงการ

ราคางานทังโครงการ = 450,000,000 บาท
ปี 2562 = 70,000,000 บาท
ปี 2563 = 140,000,000 บาท
ปี 2564 = 240,000,000 บาท

ประเภทงาน
จ้างเหมาทังโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2562 - 2564
450,000,000 บาท
แผนการจัดทีด่ ิน จ้านวน 42 แปลง เนือที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย
- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 40 แปลง ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างจัดท้าบัญชี

ความก้าวหน้า
ด้านทีด่ ิน

ขออนุมัติค่าทดแทน
- ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 2 แปลง ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างเตรียมด้าเนิน
การจัดประชุมคณะกรรมการก้าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน

เงินกันเหลือมปี

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ท้าเรือ่ งขออนุญาตใช้พืนที่ป่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พืนที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมตั ปิ ระมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมตั แิ ผนจัดซือ/จัดจ้าง
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมตั ริ ับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
ปี 61
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
3.48
8.33
- กราฟผลงาน
(สะสม)

70,000,000.00

5.66
10.16
ปี 62

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

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

แผนงานปีปัจจุบัน
ผลงานปีปัจจุบัน
ปี 63

5 ต.ค.61
อนุมตั เิ งินงวด
12
พ.ย.61
ลงนามในสัญญา
บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จ้ากัด
ผู้รับจ้าง
13 พ.ย.61
เริม่ อายุสัญญา
12 ธ.ค.61
ครบอายุสัญญา
30 วัน
อายุสัญญา
สกก.3/ซ.01/2562
สัญญาเลขที่
807,000.00 บาท
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครังที่….
สั่งหยุดงาน ครังที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
36.37
65.32
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
7,374,142.54
7,374,142.54
30,272,912.50
30,272,912.50
- ดาเนินการเอง
37,647,055.04
37,647,055.04
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)
53.78
53.78

สภาพปัญหาและ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้ระงับการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้าท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ
สาเหตุความล่าช้า ส้านักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
แผนการ
แก้ไขปัญหา

งานขุดบ่อก่อสร้างประตูระบายน้า

งานขุดบ่อก่อสร้างประตูระบายน้า

เตรียมงานพืนประตูระบายน้า

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2562
โครงการ

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ข้อมูลรายงาน ณ

1 พฤษภาคม 2562

ชื่อ ปมก.

ประตูระบายนาหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จานวน 4 ช่อง
โครงการประตูระบายนาท่าแห จังหวัดพิจติ ร
ที่ตังจุดก่อสร้าง ตาบลกาแพงดิน อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจติ ร
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พิกดั

ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า

- ก่อสร้างประตูระบายน้า คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จ้านวน 4 ช่อง
- ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
ลักษณะโครงการ
สามารถทดน้าและเก็บกักเหนือประตูระบายน้าได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้าได้
1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพืนที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่

ราคางานทังโครงการ = 350,000,000 บาท
ปี 2562 = 80,000,000 บาท
ปี 2563 = 120,000,000 บาท
ปี 2564 = 150,000,000 บาท

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปี 2562
- ด้าเนินการเอง
เหลื่อมปี - จ้างเหมา

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

ฟืน้ ฟู

ประเภทงาน
จ้างเหมาทังโครงการ
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2562 - 2564
ระยะเวลาก่อสร้าง
350,000,000
บาท
วงเงินทังโครงการ
แผนการจัดทีด่ ิน จ้านวน 28 แปลง เนือที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย
- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 23 แปลง ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างตรวจสอบ

ความก้าวหน้า
ด้านทีด่ ิน

ทรัพย์สินและจัดท้าบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน
- ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 5 แปลง ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างเตรียมด้าเนิน
การจัดประชุมคณะกรรมการก้าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน

เงินกันเหลือมปี

80,000,000.00
75,572,096.00
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
13 มี.ค.57
ท้าเรือ่ งขออนุญาตใช้พืนที่ป่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พืนที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
25 มิ.ย.61
ความก้าวหน้า
อนุมตั ปิ ระมาณการ
7 ส.ค.61
ในการจัดหา(ใบ
อนุมตั แิ ผนจัดซือ/จัดจ้าง
20 ส.ค. 61
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
3 ก.ย.61
ประกาศเชิญชวน
11 ก.ย.61
อนุมตั ริ ับราคา
20 ก.ย.61
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
10.06 แผนงานปีปัจจุบัน
44.00
ผลงานปี
ป
จ
ั
จุ
บ
น
ั
ผลงานสะสม(ทั
งโครงการ)
แผน/ผล
10.40
45.49
ปี 62
ปี 63
ปี 64
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
6.40
6.33
- กราฟผลงาน
(สะสม)

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

5 ต.ค.61
อนุมตั เิ งินงวด
29
พ.ย.61
ลงนามในสัญญา
หจก.แพร่อรรถพร (1997)
ผู้รับจ้าง
30 พ.ย.61
เริม่ อายุสัญญา
29 ธ.ค.61
ครบอายุสัญญา
30 วัน
อายุสัญญา
สกก.3/ซ.07/2562
สัญญาเลขที่
899,495.00
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครังที่….
สั่งหยุดงาน ครังที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
2,335,875.90
2,335,875.90
38,257,866.55
38,257,866.55
- ดาเนินการเอง
40,593,742.45
40,593,742.45
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)
50.74
50.74

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

สถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้าท่าแห

งานขุดบ่อก่อสร้างประตูระบายน้า

งานขุดบ่อก่อสร้างประตูระบายน้า

