สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อ ปมก.

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ประตูระบายน้าหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่
โครงการประตูระบายน้าท่าแห อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้งจุดก่อสร้าง
47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III
พิกัด
- 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

งบประมาณ
งบปกติ
เหลื่อมปี

งบประมาณ
ปี 2564
- ด้าเนินการเอง
- จ้างเหมา

ตาม ปมก.
70,000,000.00
70,000,000.00

อนุมัติเงินงวด
70,000,000.00
70,000,000.00

ฟืน้ ฟู

31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลรายงาน ณ

ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า
ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

=
=
=
=

80,000,000 บาท
70,000,000 บาท
70,000,000 บาท
130,000,000 บาท

ประเภทงาน
เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทั้งโครงการ
สกก.3
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2562 - 2564
ระยะเวลาก่อสร้าง
350,000,000 บาท
วงเงินทัง้ โครงการ
- ส้ารวจ/ปักหลักเขต/จัดท้าแผนที่ รว.43 ก. เรียบร้อยแล้ว
- ทีด่ นิ มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 23 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว

ความก้าวหน้า
ด้านทีด่ ิน

เงินกันเหลือมปี

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ท้าเรือ่ งขออนุญาตใช้พืนที่ปา่ ไม้
ได้รับอนุญาตใช้พืนที่ปา่ ไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซือ/จัดจ้าง
เบิกซือ้ หรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ปี 62
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)

จ้านวน 23 แปลง เนือที่ 35 ไร่ เป็นเงิน 12,217,781.71 บาท
คงเหลือ 1 แปลง ทีด่ นิ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 5 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

70,000,000.00

ปี 63

70,000,000.00
13 มี.ค.57
อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
บจก.วี เอ ซัพพลาย
ผู้รับจ้าง
เริม่ อายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
6 ต.ค. 63
อายุสัญญา
15 ต.ค. 63
สัญญาเลขที่
21 ต.ค. 63
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครังที่….
สั่งหยุดงาน ครังที…่ .
แผนงานปีปัจจุบัน
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ผลงานปีปัจจุบัน
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
ปี 64
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

ประตูระบายน้า

ประตูระบายน้า

งานประตูระบายน้า

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ทีต่ งจุ
ั ดก่อสร้าง
พิกัด

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ข้อมูลรายงาน ณ
ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 25.41 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บนาห้วยแม่สลิด
ตาบลแม่สลิด อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
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- เขื่อนดิน ทานบดินยาว 1,700 เมตร ความสูง 27.51 เมตร ความกว้าง 9.00 เมตร และทานบดินปิดช่องเขาต่า
ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร กว้าง 9 เมตร ความจุทรี่ ะดับเก็บกัก 25.41 ล้าน ลบม.
- ท่อส่งนาขนาด 1.80 เมตร และอาคารระบายนาล้น ระบายนาได้สูงสุด 172.73 ลบ.ม. /วินาที

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปี 2564
- ดาเนินการเอง
เหลื่อมปี - เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
ฟื้นฟู
- คงเหลือ

ตาม ปมก.
86,270,200.00
86,270,200.00

อนุมัติเงินงวด
86,270,200.00
86,270,200.00

31 ตุลาคม 2563
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
ราคางานทังโครงการ = 278,852,000 บาท
ปี 2563 = 14,814,000 บาท
ปี 2564 = 86,270,000 บาท
ปี 2565 = 101,582,400 บาท
ปี 2566 = 76,185,400 บาท

ประเภทงาน
จ้างเหมาทังโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2563 - 2566
ระยะเวลาก่อสร้าง
278,852,000 บาท
วงเงินทังโครงการ
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

- สารวจ/ปักหลักเขต/จัดทาแผนที่ รว. 43 ก.
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทาบัญชีและจ่ายค่าทีด่ ิน

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรือ่ งขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซือ้ /จัดจ้าง
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมปี
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
86,270,200.00
86,270,200.00
5,350,308.18
19 ส.ค. 58
28 ต.ค. 63
อนุมัติเงินงวด
17 มิ.ย. 58
30 ส.ค. 63
ลงนามในสัญญา
5 มี.ค.61
บ.พินิจอุดรก่อสร้าง
ผูร้ ับจ้าง
21 ส.ค. 63
เริม่ อายุสัญญา
8 ธ.ค. 65
ครบอายุสัญญา
27 ธ.ค. 62
840 วัน
อายุสัญญา
19 ก.พ. 63
กจ.49/2563(สพด.)
สัญญาเลขที่
28 ก.พ. 63
217,245,000.00
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครัง้ ที…่ .
สัง่ หยุดงาน ครัง้ ที่….
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
20.00 แผนงานปีปัจจุบัน
20.60
ผลงานปีปัจจุบัน
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
.
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ทีต่ งั้ จุดก่อสร้าง
พิกัด

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ประตูระบายน้าหัวงานและอาคารประกอบ พื้นทีร่ บั ประโยขน์28,863 ไร่
โครงการประตูระบายน้าโพธิป์ ระทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ตาบลไผ่ท่าโพ อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ข้อมูลรายงาน ณ

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
ราคางานทัง้ โครงการ = 580,000,000 บาท
ปี 2564 = 50,000,000 บาท
ปี 2565 = 150,000,000 บาท
ปี 2566 = 150,000,000 บาท
ปี 2567 = 230,000,000 บาท

- ประตูระบายน้า ชนิดของประตูระบายน้าประตูบานเหล็กโค้ง ความสูงของอาคาร 14.00 เมตร
ความกว้างของอาคาร 46.60 เมตร ขนาดของบานประตูกว้าง 12.50 เมตร สูง 8.00 เมตร
จานวนของบานประตู 5 บาน
ลักษณะโครงการ - อาคารรับน้าและระบายน้า บริเวณทานบดินปิดกั้นลาน้าเดิม ขนาดบานระบาย 2.40x2.40 เมตร
จานวนช่องระบายน้า 1 ช่อง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบปกติ ปี 2564
- งานดาเนินการเอง
เหลื่อมปี - งานจ้างเหมา

ตาม ปมก.
50,000,000.00
32,582,803.00
17,417,197.00

31 ตุลาคม 2563

อนุมัติเงินงวด
-

ฟื้นฟู

ประเภทงาน
จ้างเหมาทัง้ โครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2564 - 2567
ระยะเวลาก่อสร้าง
580,000,000 บาท
วงเงินทั้งโครงการ
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

แผนการจัดทีด่ ิน
- ที่ดินทั้งหมด 70-3-60 ไร่ (21 แปลง)
- สารวจ/ปักหลักเขต/จัดทาแผนที่ รว.43ก. เรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

- อยูร่ ะหว่างจัดทาบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน
(ประมาณ 4,500,000บาท)

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

เงินกันเหลือมปี

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรือ่ งขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซือ้ /จัดจ้าง
เบิกซื้อหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
ผลงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความ
ล่าช้าแผนการ
แก้ไขปัญหา

50,000,000.00

-

16 ก.ย. 63
12 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63

แผนงานปีปัจจุบัน
ผลงานปีปัจจุบัน

ปี 64

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
บจก.วี เอ ซัพพลาย
ผูร้ ับจ้าง
เริม่ อายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครัง้ ที…่ .
สัง่ หยุดงาน ครัง้ ที่….
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ทีต่ งจุ
ั ดก่อสร้าง
พิกัด

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ระบบส่งนาและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด จังหวัดตาก
ตาบลแม่สลิด อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
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ข้อมูลรายงาน ณ

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE
3. ก่อสร้างระบบส่งนาพร้อมอาคารประกอบ ยาว 8.5 กม.

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปี 2560-2561
- ดาเนินการเอง
เหลื่อมปี - เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
ฟื้นฟู
- คงเหลือ
ปี 2562
- ดาเนินการเอง
- เบิกจ่าย
- โอนลด
*งบประมาณถูกพับ
- คงเหลือ
ปี 2563
- ดาเนินการเอง
ปี 2564
- ดาเนินการเอง

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรือ่ งขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซือ้ /จัดจ้าง
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
ปี 60
ปี 61
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

ตาม ปมก.
168,200,000.00
168,200,000.00

50,000,000.00
50,000,000.00

31 ตุลาคม 2563

ราคางานทังโครงการ = 468,200,000 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
ปี 2565 = 100,000,000 บาท

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
143,035,318.76 เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทังโครงการ
สกก.3
168,200,000.00
จ้างเหมาบางส่วน
154,182,203.20
งานดาเนินการเอง
14,000,681.24 ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2560 - 2565
17,115.55 วงเงินทังโครงการ
468,200,000 บาท
- มีแปลงทีด่ ินอยู่ในเขตงานก่อสร้าง
47,900,000.00
ทัง้ หมด จานวน 5 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน
50,000,000.00
เป็นทีด่ ินไม่มีเอกสารสิทธิ์ทงั้ หมด จ่ายค่าทดแทน

2,100,000.00

150,000,000.00 50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00

50,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 30 ก.ย. 2563

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมปี
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
468,200,000.00
240,935,318.76
5,350,308.18
19 ส.ค. 58
อนุมัติเงินงวด
17 มิ.ย. 58
ลงนามในสัญญา
5 มี.ค.61
ผูร้ ับจ้าง
เริม่ อายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครัง้ ที…่ .
สัง่ หยุดงาน ครัง้ ที่….
แผนงานปีปัจจุบัน
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ผลงานปีปัจจุบัน
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
ปี 62
ปี 63
ปี 64
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
.
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ทีต่ ั้งจุดก่อสร้าง
พิกัด
ลักษณะโครงการ

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง
ประตูระบายน้้าหัวงานและอาคารประกอบ พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ 37,397 ไร่
โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
47 QPT 1804900 N 635400 E ระวาง 5041-I

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปี 2564
ด้าเนินการเอง
จ้างเหมา

เหลื่อมปี

ข้อมูลรายงาน ณ

1. ประตูระบายน้้า ชนิดของประตูระบายน้้าประตูบานเหล็กบานโค้ง ขนาดของบานประตูกว้าง 12.5 เมตร
สูง 8.00 เมตร จ้านวนช่องบานประตู 5 บาน

ตาม ปมก.
19,668,900.00
19,668,900.00

อนุมัติเงินงวด
-

ฟืน้ ฟู

31 ตุลาคม 2563
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้้าและเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน

ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท
ปี 2559 -2561 = 128,268,600 บาท
ปี 2563 = - บาท
ปี 2564 = 19,668,900 บาท
ปี 2565 = 63,793,0300 บาท

ประเภทงาน
จ้างเหมาทัง้ โครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานด้าเนินการเอง
ปี 2559 - ปี 2565
ระยเวลาก่อสร้าง
231,400,000
วงเงินทัง้ โครงการ
ที
่
ด
ิ
น
ถู
ก
เขตชลประทาน
จ้านวน 34 แปลง
ความก้าวหน้า
ที
่
ด
ิ
น
มี
เ
อกสารสิ
ท
ธิ
์
จ้
า
นวน
20 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว
ด้านทีด่ ิน
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

จ้านวน 18 แปลง เนื้อที่ 40 ไร่ ตกรังวัด 2 แปลง
ปัจจุบนั เก็บค้าขอรังวัดแล้ว
- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 14 แปลง จ่ายแล้ว 14 แปลง
เนื้อที่ 11 ไร่

รวม(บาท)
วันทีป่ ระกาศเขตก่อสร้าง

19,668,900.00

ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ที่ประเภทต่างๆ (สปก.)

ได้รับอนุญาตใช้พนื้ ที่ (สปก.)
ความก้าวหน้าใน ส่งประมาณการ
การจัดหา(ใบ อนุมัติประมาณการ
เบิกซื้อหรือจ้าง) อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์
แผนงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทัง้ โครงการ)
- ผลงาน
ปี 59
ปี 60
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

-

9 ก.ย. 58
19 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
1 ธ.ค. 58
11 ธ.ค. 58
28 ก.ย. 58
แผนงานปีปจั จุบนั
ผลงานปีปจั จุบนั

ปี 61

ปี 62

100

4.16

เงินกันขยาย/กันเหลื่อม
58,898,511.90

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

18 ต.ค. 59
อนุมัติเงินงวด
30 ก.ย. 59
ลงนามในสัญญา
บ.สยามพันธุ์วัฒนา จ้ากัด (มหาชน)
ผู้รับจ้าง
15 พ.ย.59
เริ่มอายุสัญญา
3 พ.ค.62
ครบอายุสัญญา
900 วัน
อายุสัญญา
กจ.35/2559
(สพด.)
สัญญาเลขที่
231,400,000
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ค่าควบคุมงาน
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ที่ตังจุดก่อสร้าง
พิกัด

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ข้อมูลรายงาน ณ
ระบบส่งนาพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนาอ่างเก็บนาคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)
อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06

1. ก่อสร้างคลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จานวน 21 สาย
2. ก่อสร้างคลองระบายนา จานวน 14 สาย
3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งนา จานวน 617 แห่ง
ลักษณะโครงการ 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายนา จานวน 109 แห่ง
5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
- เพิม่ พืนทีช่ ลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิม่ พืนทีช่ ลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่
- แผนการเพิม่ พืนทีช่ ลประทานรวม 76,000 ไร่

งบประมาณ
งบปกติ
เหลือ่ มปี
ฟื้นฟู

งบประมาณ
ปี 2560-2561
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)
- เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ปี 2562
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)
- เบิกจ่าย
- โอนลด ตามใบจัดสรร
- คงเหลือ
ปี 2563
- จ้างเหมา
ปี 2564
- จ้างเหมา

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
ปี 61

ปี 62

31 ตุลาคม 2563
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.)
594,000,000 บาท
เริ่มต้น - ปี 2561 = 228,331,200 บาท
ปี 2562 = 75,735,000 บาท
ปี 2563 = 12,622,500 บาท
ปี 2564 = 88,357,500 บาท
ปี 2565 = 188,953,800 บาท

ตาม ปมก.
235,724,200.00
228,331,200
7,393,000.00

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
204,748,102.00 เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทังโครงการ
228,331,200.00
สกก.3
จ้างเหมาบางส่วน
7,393,000.00
งานดาเนินการเอง
217,706,671.07 ระยะเวลาก่อสร้าง
ปี 2560 - ปี 2562
30,976,098.00 วงเงินทังโครงการ 603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)
- มีที่ดินถูกเขตชลประทาน จานวน 2,332 แปลง
12,958,569.07
เนือ้ ที่ประมาณ 3,908 ไร่ ปัจจุบันดาเนินการ
75,735,000.00
35,379,192.00
จ่ายค่าทดแทนที่ดิน ค่ารื้อย้าย และค่าขนย้ายแล้ว
103,478,098.00
75,735,000.00
1,325,400.00
1,325,400.00
จานวน 1,856 แปลง (75%)
ความก้าวหน้า
700,000.00
- ปัจจุบันมีบัญชีพร้อมจ่ายแล้ว
ด้านทีด่ ิน
69,424,306.00
จานวน 5,964,036.24 เสนอกองฯ เพื่อขอรับ
34,679,192.00
งบประมาณแล้ว เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2563
100,980,000.00
81,421,406.00
12,622,500.00
81,421,406.00
88,357,500.00
88,357,500.00
เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
88,357,500.00
88,357,500.00
เงินกันเหลือมปี/ขยาย
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
500,796,700.00
409,906,200.00
47,637,761.07 47,637,761.07
100.00
ปี 2550
18 ต.ค. 59
อนุมัติเงินงวด
9 ม.ค. 51
29 มีนาคม 2560
ลงนามในสัญญา
31 พ.ค. 56
บริษัท ทิพากร จากัด
ผู้รับจ้าง
18 พฤษภาคม 2560
เริ่มอายุสัญญา
7 ก.ย.59
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 31 ตุลาคม 2563
11.77 แผนงานปีปัจจุบัน
11.77
ผลงานปีปัจจุบัน
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ค่าควบคุมงาน
รวม(บาท)
ปี 64
ปี 63
คิดเป็น(%)

สภาพปัญหาและ - เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทาให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้
สาเหตุความ
- ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือของผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ล่าช้าแผนการ
- ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้าต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม.
แก้ไขปัญหา รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (1R-LMC)

งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้า (1R-RMC)

งาน ทรบ.ปากคลองส่งน้าสาย 1R-LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อ ปมก.

ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า

ที่ตังจุดก่อสร้าง ตาบลท่ามะเฟือง อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
พิกัด
- ก่อสร้างท่อลอดถนนขนาด 2.00x2.00 เมตร จานวน 3 แห่ง และก่อสร้าง ทรบ.
ขนาด 2.40x2.00 เมตร จานวน 2 แห่ง
ลักษณะโครงการ - ขุดลอกคลอง ระยะทาง 2.00 กม.

งบประมาณ
งบปกติ
เหลื่อมปี

31 ตุลาคม 2563

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ข้อมูลรายงาน ณ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนาคลองนาไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ
ปี 2564
- ดาเนินการเอง
- จ้างเหมา

ตาม ปมก.
50,000,000.00
34,286,003.00
15,713,997.00

อนุมัติเงินงวด
34,010,920.00
34,010,920.00

ฟืน้ ฟู

ราคางานทังโครงการ = 50,000,000 บาท
ปี 2564 = 50,000,000

บาท

ประเภทงาน
เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทังโครงการ
สกก.3
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2562 - 2564
ระยะเวลาก่อสร้าง
350,000,000 บาท
วงเงินทังโครงการ
แผนการจัดที่ดิน
- สารวจ/ปักหลักเขต เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรังวัดและจัดทา

ความก้าวหน้า
ด้านทีด่ ิน

เงินกันเหลือมปี

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรือ่ งขออนุญาตใช้พื้นที่ปา่ ไม้
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ปา่ ไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

50,000,000.00

- ตรวจสอบทรัพย์สิน 2 ก.ค. 63

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

34,010,920.00

2 มิ.ย. 63
29 ก.ย. 63
6 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63

7.30

แผนที่ รว.43 ก. (ปี 2563) เสร็จแล้ว

แผนงานปีปัจจุบัน
ผลงานปีปัจจุบัน

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้าง
เริม่ อายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครัง้ ที่….
สั่งหยุดงาน ครัง้ ที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
7.30
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อ ปมก.
ทีต่ งจุ
ั ดก่อสร้าง
พิกัด

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ข้อมูลรายงาน ณ
ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บนาคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )
ตาบลชุมตาบง อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
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ฟื้นฟู

โอนลด
- ดาเนินการเอง

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
ราคางานทังโครงการ = 70,000,000 บาท
ปี 2563 = 70,000,000 บาท

1. กิจกรรมปรับปรุงด้านท้ายนาอาคารทดนาฝายบ้านตลิ่งสูง
2. อาคารเพิม่ ในคลองส่งนา จานวน 216 แห่ง
3. อาคารเพิม่ เติมในคลองระบายนา จานวน 5 แห่ง
ลักษณะโครงการ 4. ปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองส่งนา จานวน 5 สายคลอง
5. กิจกรรมลาดยางถนนบนคันคลองฝายทดนาบ้านตลิ่งสูง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบปกติ ปี 2563
- งานดาเนินการเอง
เหลื่อมปี - งานจ้างเหมา

31 ตุลาคม 2563

ตาม ปมก.
70,000,000.00
62,613,000.00
7,387,000.00

อนุมัติเงินงวด
65,053,391.00
62,570,720.00
4,974,992.00

2,492,321.00

2,492,321.00

ประเภทงาน
จ้างเหมาทังโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2563
ระยะเวลาก่อสร้าง
70,000,000 บาท
วงเงินทังโครงการ
เงินงวด - เบิกที่
สกก.3

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

เงินกันเหลือมปี

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ทาเรือ่ งขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซือ้ /จัดจ้าง
เบิกซือหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทังโครงการ)
ผลงานสะสม(ทังโครงการ)
แผน/ผล
- ผลงาน
52.32
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
34.38
(สะสม)

72,492,321.00

98.27
76.16

65,053,391.00
ปี 2550
9 ม.ค. 51
31 พ.ค. 56
17 ม.ค.63
31 ม.ค.63
18 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63
30 มี.ค.63

แผนงานปีปัจจุบัน
ผลงานปีปัจจุบัน

27 ก.พ.63
อนุมัติเงินงวด
13 เม.ย.63
ลงนามในสัญญา
บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จากัด
ผูร้ ับจ้าง
14 เม.ย.63
เริม่ อายุสัญญา
10 ก.ย.63
ครบอายุสัญญา
150 วัน
อายุสัญญา
สกก.3/ซ.11/2563
สัญญาเลขที่
15,300,000 บาท
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครัง้ ที…่ .
สัง่ หยุดงาน ครัง้ ที่….
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
98.27
76.16
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
50,250,951.70
50,250,951.70
รวม(บาท)
50,250,951.70
50,250,951.70
ปี 63
คิดเป็น(%)
77.25%
77.25%

สภาพปัญหาและ เริม่ เข้าดาเนินการก่อสร้าง เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2563
สาเหตุความ
ล่าช้าแผนการ
แก้ไขปัญหา

งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (ท้ายฝายตลิ่งสูง)

งานเจาะทดสอบดินฐานรากสะพานรถยนต์

งานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้า

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อ ปมก.

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ข้อมูลรายงาน ณ
ประตูระบายน้าหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่
โครงการประตูระบายน้าท่านางงาม ตาบลท่านางงาม อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้งจุดก่อสร้าง
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พิกัด
- 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
120,267,150.00
98,253,750.00 เงินงวด - เบิกที่
งบปกติ
ปี 2564
98,894,950.00
98,253,750.00
สกก.3
- ด้าเนินการเอง
21,372,200.00
เหลื่อมปี - จ้างเหมา
ระยะเวลาก่อสร้าง
ฟืน้ ฟู
วงเงินทัง้ โครงการ

31 ตุลาคม 2563
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพืนที่ชลประทาน
ราคางานทั้งโครงการ = 470,000,000 บาท
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

=
=
=
=

70,000,000 บาท
100,000,000 บาท
120,000,000 บาท
180,000,000 บาท

ประเภทงาน
จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานดาเนินการเอง
ปี 2562 - 2565
470,000,000 บาท
แผนการจัดที่ดิน
- ส้ารวจ/ปักหลักเขต/จัดท้าแผนที่ รว.43ก. เรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้า
ด้านทีด่ ิน

- ทีด่ นิ ทีม่ ีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จ้านวน 37
ระหว่างจัดท้าบัญชีขออนุมัตคิ ่าทดแทน
แปลง เนือที่ 106 ไร่ เป็นเงิน 17,449,535.81 บาท คงเหลือ 1 แปลง
จัดท้าบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเสียชีวิต (รอมรดก)

เงินกันเหลือมปี

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง
ท้าเรือ่ งขออนุญาตใช้พืนที่ปา่ ไม้
ได้รับอนุญาตใช้พืนที่ปา่ ไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซือ/จัดจ้าง
เบิกซือ้ หรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ปี 62
- ผลงาน
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า
แผนการ
แก้ไขปัญหา

120,267,150.00

ปี 63

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย

98,253,750.00
19 มี.ค.61
อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
หจก.ธนโชติก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง
เริม่ อายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
6 ต.ค. 63
อายุสัญญา
7 ต.ค. 63
สัญญาเลขที่
14 ต.ค. 63
วงเงินตามสัญญา
แก้ไขสัญญา ครังที่….
สั่งหยุดงาน ครังที…่ .
แผนงานปีปัจจุบัน
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ผลงานปีปัจจุบัน
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
ปี 64
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
รวม(บาท)
คิดเป็น(%)

