สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําคลองหางแมว
ตําบลขุนซอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
47 PRQ 821900 E - 1446100 N

ขอมูลรายงาน ณ

29 มีนาคม 2562
โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน

เขื่อนดิน ประเภทแบงโซน สันทํานบกวาง 8.00 ม. สูง 21.00 ม. ยาว 2,726.00 ม.
อาคารระบายน้ําลน

ระบายน้ําไดสูงสุด 143.17 ลบ.ม./วินาที

ระบายน้ําไดสูงสุด 21.34 ลบ.ม./วินาที
ลักษณะโครงการ อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม
พื้นที่รับประโยชน 62,000 ไร , ปริมาณน้ําเก็บกัก 80.70 ลานลูกบาศกเมตร

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปงบประมาณ 2560 - 2561

- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย

ฟนฟู

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2562
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2563 - 2564

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

ตาม ปมก.
174,000,000.00
178,000,000.00
172,595,258.35

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
174,000,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
คลังจังหวัดชลบุรี
174,000,000.00
งานดําเนินการเอง
172,595,258.35 ระยะเวลากอสราง
ป 2560 - ป 2564

172,595,258.35
5,404,741.65
5,404,741.65
70,000,000.00

วงเงินทั้งโครงการ
172,595,258.35
1,404,741.65
1,404,741.65 ความกาวหนา
68,150,000.00
ดานที่ดิน

759,061,800.00
- สํารวจปกหลักเขตแลว
- อนุมัติหลักการเปดโครงการ 23 ก.ย. 2548
- รังวัดจัดทําแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แลว และ
บัญชีเจาของที่ดิน รว.43 ก. แลว
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินแลว
70,000,000.00
68,150,000.00
- สํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
515,061,800
- จายคาทดแทนไดบางสวน
65,226,500
เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
449,835,300
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
759,061,800.00
242,150,000.00
อนุมัติเงินงวด
17 ตุลาคม 2561
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริมอายุสัญญา
17 สิงหาคม 2561
ครบอายุสัญญา
10 กันยายน 2561
อายุสัญญา
25 กันยายน 2561
สัญญาเลขที
1 ตุลาคม 2561
วงเงินตามสัญญา
30 ตุลาคม 2561
แกไขสัญญา ครังที….
สังหยุดงาน ครังที….
29.00
29.99

แผนงานปปจจุบัน
ผลงานปปจจุบัน
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สภาพปญหาและ
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

29.00

66.90
78.03

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
61,656,180.13
61,656,180.13
รวม(บาท)
61,656,180.13
61,656,180.13
คิดเปน(%)
90.47
90.47

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําคลองกระแส
ที่ตั้งจุดกอสราง ตําบลพลวงทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี
พิกัด
47 PQQ 781982 E - 1459741 N

29 มีนาคม 2562
โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน

เขื่อนดิน ประเภทแบงโซน สันทํานบกวาง 8.00 ม. สูง 21.00 ม. ยาว 441.00 ม.
อาคารระบายน้ําลน

ระบายน้ําไดสูงสุด 47.93 ลบ.ม./วินาที

ลักษณะโครงการ อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม
พื้นที่รับประโยชน 8,000 ไร , ปริมาณน้ําเก็บกัก 18.12 ลานลูกบาศกเมตร

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปงบประมาณ 2561

- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย

ฟนฟู

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2562
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2563

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

ตาม ปมก.
58,800,000.00
58,800,000.00
58,800,000.00
58,800,000.00
80,000,000.00

80
70

42.14
47.73

แผนงานปปจจุบัน
ผลงานปปจจุบัน
47.73
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สภาพปญหาและ
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

วงเงินทั้งโครงการ
58,799,869.09
130.91
130.91 ความกาวหนา
78,650,000.00
ดานที่ดิน

237,166,100.00
- สํารวจปกหลักเขตแลว
- อนุมัติหลักการเปดโครงการ 8 มี.ค. 2559
- รังวัดจัดทําแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แลว และ
บัญชีเจาของที่ดิน รว.43 ก. แลว
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินแลว
80,000,000.00
78,650,000.00
- สํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
98,366,100
- จายคาทดแทนไดบางสวน
11,576,000
เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
86,790,100
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
237,166,100.00
137,450,000.00
อนุมัติเงินงวด
17 ตุลาคม 2561
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริมอายุสัญญา
17 สิงหาคม 2561
ครบอายุสัญญา
10 กันยายน 2561
อายุสัญญา
21กันยายน 2561
สัญญาเลขที
28กันยายน 2561
วงเงินตามสัญญา
24 ตุลาคม 2561
แกไขสัญญา ครังที….
สังหยุดงาน ครังที….
-

100

90

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
58,800,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
คลังจังหวัดชลบุรี
58,800,000.00
งานดําเนินการเอง
58,799,869.09 ระยะเวลากอสราง
ป 2561 - ป 2563

42.14

51.61
68.35

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
49,396,074.00
49,396,074.97
รวม(บาท)
49,396,074.00
49,396,074.97
คิดเปน(%)
62.80
62.80

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
คากอสรางสวนประกอบอื่น โครงการอางเก็บน้ําคลองกระแส
ที่ตั้งจุดกอสราง ตําบลพลวงทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี
พิกัด
47 PQQ 781982 E - 1459741 N

29 มีนาคม 2562
โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน

งานอาคารที่ทําการ บานพัก และอาคารอื่นๆ
ถนนเขาหัวงาน
ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปงบประมาณ 2561

- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย

ฟนฟู

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2562
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2563

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

ตาม ปมก.
19,600,000.00
2,653,900
16,946,100.00
19,600,000.00
2,653,900
16,946,100.00
40,000,000.00

44.62
35.31

แผนงานปปจจุบัน
ผลงานปปจจุบัน
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สภาพปญหาและ อยูระหวางดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่กับกรมทางหลวง
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

1,820,000.00 วงเงินทั้งโครงการ
16,930,300.65
9,322.35
9,322.35 ความกาวหนา
39,700,000.00
ดานที่ดิน

62,600,000.00
- สํารวจปกหลักเขตแลว
- อนุมัติหลักการเปดโครงการ 8 มี.ค. 2559
- รังวัดจัดทําแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แลว และ
บัญชีเจาของที่ดิน รว.43 ก. แลว
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินแลว
40,000,000.00
39,700,000.00
- สํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
3,000,000
- จายคาทดแทนไดบางสวน
เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
3,000,000
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
62,600,000.00
58,459,623.00
อนุมัติเงินงวด
17 ตุลาคม 2561
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริมอายุสัญญา
17 สิงหาคม 2561
ครบอายุสัญญา
10 กันยายน 2561
อายุสัญญา
21 กันยายน 2561
สัญญาเลขที
28 กันยายน 2561
วงเงินตามสัญญา
24 ตุลาคม 2561
แกไขสัญญา ครังที….
สังหยุดงาน ครังที….
-

100

80

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
18,759,623.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
1,820,000.00 คลังจังหวัดชลบุรี
จางเหมาบางสวน
16,939,623.00
งานดําเนินการเอง
18,750,300.65 ระยะเวลากอสราง
ป 2561 - ป 2563

เรงรัดและติดตามการขออนุญาตใชพื้นที่กับกรมทางหลวง

20.66
6.31

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
22,307,603.17
22,307,603.17
รวม(บาท)
22,307,603.17
22,307,603.17
คิดเปน(%)
56.19
56.19

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ขอมูลรายงาน ณ

29 มีนาคม 2562

ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ลาน ลบ.ม. โครงการอางเก็บน้ําแซรออ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระแกว โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง ตําบลแซรออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
พื้นที่ชลประทาน
พิกัด
48 PTA 233,265 mE 1,546,972 mN

เขื่อนดินหลัก ประเภทแบงโซน สันทํานบกวาง 9.00 ม. สูง 14.40 ม. ยาว 450.00 ม.
อาคารระบายน้ําลน

ระบายน้ําไดสูงสุด 73.49 ลบ.ม./วินาที

ลักษณะโครงการ อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม
พื้นที่รับประโยชน 5,065 ไร , ปริมาณน้ําเก็บกัก 2.09 ลานลูกบาศกเมตร

งบประมาณ
งบปกติ

- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย

ตาม ปมก.
74,000,000.00
74,000,000.00
-

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง

74,000,000.00
74,000,000.00

ฟนฟู

งบประมาณ
ปงบประมาณ 2562

ปงบประมาณ 2563

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
73,210,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
คลังจังหวัดชลบุรี
73,210,000.00
งานดําเนินการเอง
ป 2562 - ป 2563
ระยะเวลากอสราง
วงเงินทั้งโครงการ
73,210,000.00
73,210,000.00 ความกาวหนา
ดานที่ดิน

175,477,900.00
- สํารวจปกหลักเขตแลว
- อนุมัติหลักการเปดโครงการ 3 มิ.ย. 2558
- รังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แลว
- ตรวจสอบทรัพยสินแลว
- สปก. อนุญาตใหใชพื้นที่ 13 พ.ย. 2560
- จายคาชดเชยที่ดิน สปก. 7 ก.พ. 2561
- อยูระหวางแกไขรายงานการศึกษาผล
101,477,900
กระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
8,465,900
เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
93,012,000
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
175,477,900.00
73,210,000.00
อนุมัติเงินงวด
17 ตุลาคม 2561
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริมอายุสัญญา
30 สิงหาคม 2561
ครบอายุสัญญา
10 กันยายน 2561
อายุสัญญา
28 กันยายน 2561
สัญญาเลขที
4 ตุลาคม 2561
วงเงินตามสัญญา
31 ตุลาคม 2561
แกไขสัญญา ครังที….
สังหยุดงาน ครังที….
20.38
10.31

แผนงานปปจจุบัน
ผลงานปปจจุบัน
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สภาพปญหาและ เครื่องจักร - เครื่องมือมีจํานวนไมเพียงพอ
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

เพิ่มจํานวนเครื่องจักร - เครื่องมือ เพื่อใหงานกอสรางเปนไปตามแผนงาน

48.64
24.59

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
จาก GFMIS
(Cash Flow)
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
29,356,314.00
29,356,314.69
รวม(บาท)
29,356,314.00
29,356,314.69
คิดเปน(%)
40.10
40.10

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
คากอสรางสวนประกอบอื่น โครงการอางเก็บน้ําแซรออ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระแกว
ที่ตั้งจุดกอสราง ตําบลแซรออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
พิกัด
48 PTA 233,265 mE 1,546,972 mN

29 มีนาคม 2562
โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน

งานถนนเขาหัวงาน กม.0+000 ถึง 4+186.90
งานสะพาน คสล. กม4+055.56
ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ

- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย

ตาม ปมก.
15,000,000.00
15,000,000.00
-

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง

15,000,000.00
15,000,000.00

ฟนฟู

งบประมาณ
ปงบประมาณ 2562

ปงบประมาณ 2563

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
14,040,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
คลังจังหวัดชลบุรี
14,040,000.00
งานดําเนินการเอง
ป 2562 - ป 2563
ระยะเวลากอสราง
วงเงินทั้งโครงการ
14,040,000.00
14,040,000.00 ความกาวหนา
ดานที่ดิน

52,879,218.00
- สํารวจปกหลักเขตแลว
- อนุมัติหลักการเปดโครงการ 3 มิ.ย. 2558
- รังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แลว
- ตรวจสอบทรัพยสินแลว
- สปก. อนุญาตใหใชพื้นที่ 13 พ.ย. 2560
- จายคาชดเชยที่ดิน สปก. 7 ก.พ. 2561
- อยูระหวางแกไขรายงานการศึกษาผล
37,879,218.00
กระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
24,232,100
เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
13,647,118
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
52,879,218.00
14,040,000.00
อนุมัติเงินงวด
17 ตุลาคม 2561
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริมอายุสัญญา
17 สิงหาคม 2561
ครบอายุสัญญา
10 กันยายน 2561
อายุสัญญา
สัญญาเลขที
28 กันยายน 2561
วงเงินตามสัญญา
18 ตุลาคม 2561
แกไขสัญญา ครังที….
สังหยุดงาน ครังที….
46.60
48.33

แผนงานปปจจุบัน
ผลงานปปจจุบัน
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สภาพปญหาและ
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

46.60

82.60
92.01

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
จาก GFMIS
(Cash Flow)
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
12,764,155.98
12,764,155.98
รวม(บาท)
12,764,155.98
12,764,155.98
คิดเปน(%)
90.91
90.91

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ขอมูลรายงาน ณ

29 มีนาคม 2562

ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ลาน ลบ.ม. โครงการอางเก็บน้ําคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม
ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่ชลประทาน
พิกัด
48 PSU 197,900 mE 1,380,500 mN

เขื่อนดินหลัก สันทํานบกวาง 8.00 ม. สูง 24.50 ม. ยาว 570.00 ม.
อาคารระบายน้ําลน

ระบายน้ําไดสูงสุด 68.46 ลบ.ม./วินาที

ลักษณะโครงการ อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม
พื้นที่รับประโยชน 2,500 ไร , ปริมาณน้ําเก็บกัก 4.21 ลานลูกบาศกเมตร

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ

ตาม ปมก.
63,000,000.00
63,000,000.00
-

ปงบประมาณ 2562

- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย

ฟนฟู

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง

63,000,000.00
63,000,000.00
144,699,400
144,699,400
143,877,100
5,053,800
138,823,300
351,576,500.00

วงเงินทั้งโครงการ
61,600,000.00
61,600,000.00 ความกาวหนา
ดานที่ดิน

351,576,500.00
- สํารวจปกหลักเขตแลว
- อนุมัติหลักการเปดโครงการ 26 ส.ค. 2548
- รังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แลว
- ตรวจสอบทรัพยสินแลว
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินแลว
- สํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
- จายคาทดแทนไดบางสวน
เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
61,600,000.00
อนุมัติเงินงวด
17 ตุลาคม 2561
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
11 ตุลาคม 2561
อายุสัญญา
สัญญาเลขที
19 ตุลาคม 2561
วงเงินตามสัญญา
6 พฤศจิกายน 2561
แกไขสัญญา ครังที….
สังหยุดงาน ครังที….
-

ปงบประมาณ 2563

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2564

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
61,600,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
คลังจังหวัดชลบุรี
61,600,000.00
งานดําเนินการเอง
ป 2562 - ป 2564
ระยะเวลากอสราง

8.79
4.76

แผนงานปปจจุบัน
ผลงานปปจจุบัน

49.96
26.54
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สภาพปญหาและ เจออุปสรรคหินใหญตลอดรองแกน และเครื่องจักรมีไมเพียงพอสําหรับการทํางาน
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

เรงรัดขุดเจาะหินใหญบริเวณรองแกน และเพิ่มเครื่องจักร

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
จาก GFMIS
(Cash Flow)
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
35,749,510.00
35,718,870.77
รวม(บาท)
35,749,510.00
35,718,870.77
คิดเปน(%)
58.03
57.99

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
โครงการอาคารบังคับน้ําบานคลองใหญ พรอมระบบกระจายน้ํา
ที่ตั้งจุดกอสราง ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี
พิกัด
47 PQQ 782,247 mE 1,455,278 mN

29 มีนาคม 2562
โครงการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก

ขุดสระเก็บน้ํา
อาคารโรงสูบน้ํา
ลักษณะโครงการ อาคารอัดน้ําและระบายน้ํา
ระบบกระจายน้ํา
พื้นที่รับประโยชน 210 ไร , ปริมาณน้ําเก็บกัก 1.038 ลานลูกบาศกเมตร
งบประมาณ
งบปกติ

- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย

ตาม ปมก.
72,000,000.00
72,000,000.00
-

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง

72,000,000.00
72,000,000.00

ฟนฟู

งบประมาณ
ปงบประมาณ 2562

รวม(บาท)

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
72,000,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
คลังจังหวัดชลบุรี
72,000,000.00
งานดําเนินการเอง
ป 2561
ระยะเวลากอสราง

72,000,000.00

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ส
ความกาวหนา งประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ อนุมัติประมาณการ
เบิกซื้อหรือจาง) อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง

56.28
53.68
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สภาพปญหาและ เครื่องจักรเครื่องมือไมเพียงพอในการกอสราง
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

เพิ่มจํานวนเครื่องจักรเครื่องมือใหเพียงพอในการกอสราง

19 ตุลาคม 2561

-

ลงนามในสัญญา

-

-

ผูรับจาง
เริมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที
วงเงินตามสัญญา
แกไขสัญญา ครังที….
สังหยุดงาน ครังที….

-

แผนงานปปจจุบัน
ผลงานปปจจุบัน

72,000,000.00
- สํารวจแลว
- สํานักงานชลประทานที่ 9 เห็นชอบ
โครงการฯ 27 มี.ค. 2560
- สปก.อนุญาตใหใชพื้นที่ 14 มิถุนายน 2561

เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
อนุมัติเงินงวด

10 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
20 พฤศจิกายน 2561
-

100

90

72,000,000.00

10 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศเขตกอสราง

- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

วงเงินทั้งโครงการ
72,000,000.00
72,000,000.00 ความกาวหนา
ดานที่ดิน

56.28
53.68

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
12,885,252.95
- ดําเนินการเอง
26,753,700.00
รวม(บาท)
26,753,700.00
12,885,252.95
17.90
คิดเปน(%)
37.16

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ชื่อ ปมก.

ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม

ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
48 PTV 216315 E - 1439657 N

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ
เหลื่อมป

ฟนฟู

ขอมูลรายงาน ณ

พื้นที่ชลประทาน

คลองสายใหญ ยาว 19.320 กม. และอาคารประกอบ
คลองซอยและคลองแยกซอย 8 สาย ยาว 19.510 กม. และอาคารประกอบ
พื้นที่รับประโยชน 22,000 ไร

งบประมาณ
ปงบประมาณ 2559 - 2561

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
เบิกจาย
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2562
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2563
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)

วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง

- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

ตาม ปมก.
93,448,000.00
90,644,560.00
2,803,440.00
109,676,415.20
107,395,424.85
2,280,990.35
-

อนุมัติเงินงวด
109,676,825.00 เงินงวด - เบิกที่
107,395,425 คลังจังหวัดชลบุรี
2,281,400.0
109,676,415.20 ระยะเวลากอสราง
107,395,424.85 วงเงินทั้งโครงการ
2,280,990.35
409.80
0.15
409.65 ความกาวหนา
31,215,175
ดานที่ดิน
31,215,175.00

45,162,600.00
45,162,600.00
68,153,699.00
66,109,099.00
2,044,600.00
206,764,299.00

140,892,000.00

1 กรกฎาคม 2548
8 กุมภาพันธ 2548
21 ธันวาคม 2550
19 สิงหาคม 2559
19 มกราคม 2559
1 กุมภาพันธ 2559
5 กันยายน 2559
100 แผนงานปปจจุบัน
80.0514 ผลงานปปจ จุบัน

100
52.100

100
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สภาพปญหาและ 1.เครื่องจักร-เครื่องมือของผูรับจางไมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว
สาเหตุความลาชา 2.มีการแกไขแบบกอสรางเนื่องจากสภาพภูมิประเทศแตกตางจากแบบกอสราง
แผนการ
แกไขปญหา

29 มีนาคม 2562

1.แจงใหผูรับจางเพื่อจํานวนเครื่องจักร-เครื่องมือใหเปนไปตามแผน
2.เรงรัดการแกไขแบบกอสราง

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
งานดําเนินการเอง
ป 2559 - ป 2562
206,764,299.00
- ปาสงวนแหงชาติ Zone E
และ ที่ดิน สปก.
- สํารวจปกหลักเขตแลว
- การรังวัดแบงแยกแปลงกรรมสิทธิ์แลว
- ตรวจสอบทรัพยสินแลว
- จายเงินเสร็จแลว

เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาเลขที
วงเงินตามสัญญา
แกไขสัญญา ครังที….
สังหยุดงาน ครังที.....

12 ตุลาคม 2561
26 กันยายน 2559
บริษัทศิริไพบูลยพัฒนาการ
12 ตุลาคม 2559
30 มีนาคม 2562
900 วัน
กจ.32/2559 (สพด.)
206,764,229.00
-

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
3,121,517.00
31,215,175.00
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
3,121,517.00
31,215,175.00
คิดเปน(%)
10.00
100.00

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ชื่อ ปมก.

ระบบสงน้ําฝงขวา โครงการระบบสงน้ําคลองพระสะทึง

โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม

ที่ตั้งจุดกอสราง
พิกัด

ตําบลวังใหม อําเภอสมบูรณ จังหวัดสระแกว
48 PSV 185695 E - 1486096 N

พื้นที่ชลประทาน

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ

คลองสงน้ําสายใหญ 1 สาย ความยาว 20.71 กม.
คลองซอยและคลองแยกซอย จํานวน 19 สาย

งบประมาณ
ปงบประมาณ 2560-2561

ปงบประมาณ 2562

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2563

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)

ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

ปริมาณน้ําที่ตองการ 4.40 ลบ.ม. / วินาที
ความยาวรวม 39.41 กม.

ตาม ปมก.
99,285,100.00
96,306,500.00
2,978,600.00
75,984,000.00
73,704,500.00
2,279,500.00
119,730,900.00
116,139,000.00
3,591,900.00
295,000,000.00

อนุมัติเงินงวด
102,970,191.00 เงินงวด - เบิกที่
99,285,191.00 คลังจังหวัดชลบุรี
3,685,000.00
102,968,004.75 ระยะเวลากอสราง
99,285,191.00 วงเงินทั้งโครงการ
3,682,813.75
2,186.25
2,186.25 ความกาวหนา
76,669,000.00
ดานทีด่ ิน
75,984,000.00
685,000.00
-

เงินกันเหลื่อมป
179,639,191.00
อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริ่มอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
5 สิงหาคม 2559
อายุสัญญา
26 ธันวาคม 2559
สัญญาเลขที่
4 มกราคม 2560
วงเงินตามสัญญา
3 มีนาคม 2560
แกไขสัญญา ครั้งที่….
สั่งหยุดงาน ครั้งที่ 1

59.517

แผนงานปปจจุบัน

47.70

52.918

ผลงานปปจจุบัน

21.61
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สภาพปญหาและ 1.สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไมตรงแบบกอสราง ตองมีการแกไข
สาเหตุความลาชา 2.พบหินแข็งในบริเวณพื้นที่กอสราง
แผนการ
แกไขปญหา

29 มีนาคม 2562

อาคารบังคับน้ําและอาคารประกอบ 384 แหง

- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ฟนฟู
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง

- เปอรเซ็นต

ขอมูลรายงาน ณ

1.เรงรัดการแกไขแบบกอสราง
2.เรงรัดการขุดเจาะหินในบริเวณกอสราง

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
งานดําเนินการเอง
ป 2560 - ป 2563
295,000,000.00
- อนุมัติหลักการเปดโครงการ 4 ก.ย. 2555
- สํารวจปกหลักเขตแลว
- รังวัดจัดทําแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์แลว และ
บัญชีเจาของที่ดิน รว.43 ก. แลว
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินแลว
- สํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
- จัดทําบัญชีคาทดแทนพรอมจายเสร็จแลว
เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เบิกจาย
% เบิกจาย
12 ตุลาคม 2561
3 เมษายน 2560
หจก. เอส.พี.ที. ซิวิลกรุป
26 เมษายน 2560
10 มกราคม 2563
990 วัน
กจ.15/2560(สพด.)
295,000,000.00
-

-

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
การเบิกจายสะสม
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
คิดเปน(%)

แผน
(Cash Flow)
49,886,200.00
286,700.00
50,172,900.00
48.73

ผล
จาก GFMIS
49,886,235.49
287,738.05
50,173,973.54
48.73

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ชื่อ ปมก.

ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําคลองสะพานหิน จังหวัดตราด

ขอมูลรายงาน ณ

ที่ตั้งจุดกอสราง ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
พิกัด

ลักษณะโครงการ

29 มีนาคม 2562
โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน

ทอสงน้ําสายหลัก จํานวน 3 สาย ความยาวรวม 68.922 กิโลเมตร
ทอสงน้ําสายซอยและสายแยกซอยฝงขวา ความยาวรวม 15.310 กิโลเมตร
ทอสงน้ําสายซอยและสายแยกซอยฝงซาย ความยาวรวม 35.804 กโลเมตร
พื้นที่รับประโยชน 13,000 ไร

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ
ปงบประมาณ 2562

- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย
- จางเหมา
ฟนฟู

- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2563
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
ปงบประมาณ 2564
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)

ตาม ปมก.
165,705,300.00
165,000,000.00
705,300.00
-

325,000,000.00
315,250,000.00
9,750,000.00
335,000,000.00
324,950,000.00
10,050,000.00
825,705,300.00

วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ความกาวหนา สงประมาณการ
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
เบิกซื้อหรือจาง) อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง

- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

-
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สภาพปญหาและ อยูระหวางดําเนินการเตรียมงานกอสราง
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

165,705,300.00

เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
-

ผลงานปปจจุบัน
-

70

40

ความกาวหนา
ดานที่ดิน

แผนงานปปจจุบัน

90

- ขออนุญาตใชพื้นที่แขวงทางหลวง
ตราด 28 กันยายน 2561

165,705,300.00
165,000,000.00
705,300.00
-

อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา

20 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
3 ตุลาคม 2561
4 ตุลาคม 2561
16 พฤศจิกายน 2561
-

100

50

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
165,705,300.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
165,000,000 คลังจังหวัดชลบุรี
จางเหมาบางสวน
705,300.0
งานดําเนินการเอง
ป 2562 - ป 2564
ระยะเวลากอสราง
825,705,300.00
วงเงินทั้งโครงการ

อายุสัญญา
สัญญาเลขที
วงเงินตามสัญญา
แกไขสัญญา ครังที….
สังหยุดงาน ครังที.....

-

27 ธันวาคม 2561
22 กุมภาพันธ 2562
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

12 มีนาคม 2562
27 สิงหาคม 2564
900 วัน
กจ.18/2562 (สพด.)
820,620,289.50

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
123,093,043.42
- ดําเนินการเอง
รวม(บาท)
123,093,043.42
คิดเปน(%)
74.28

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
โครงการอางเก็บน้ําแซรออ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ตั้งจุดกอสราง ตําบลแซรออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
พิกัด
48 PTA 233,265 mE 1,546,972 mN

29 มีนาคม 2562
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการดําเนินงาน
ตามมแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อาคารที่ทําการและบานพักอาคาร , อาคารบานพักและโรงเรือนชั่วคราว ,ปรับพื้นที่เพื่อกอสรางอาคารและบานพัก
งานรางระบายน้ํา , งานฐานรากหอถังเหล็กขนาดความจุ 12 ลบ.ม. ,ประปาภายในที่ทําการ
ลักษณะโครงการ งานขยายเขตไฟฟาระบบจําหนาย
งานทอลอดถนน

งบประมาณ
งบประมาณ
งบกลาง ปงบประมาณ 2561
- จางเหมา
เหลื่อมป - ดําเนินการเอง
เบิกจาย

ฟนฟู

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

ตาม ปมก.
23,565,600.00
2,277,700.00
21,287,900.00
0.00
0.00
0.00
23,565,600.00
2,277,700.00
21,287,900.00

อนุมัติเงินงวด
23,565,600.00 เงินงวด - เบิกที่
2,277,700.00 คลังจังหวัดชลบุรี
21,287,900.00
23,139,016.90 ระยะเวลากอสราง
2,105,983.46 วงเงินทั้งโครงการ
21,033,033.44
426,583.10
171,716.54
254,866.56 ความกาวหนา
ดานที่ดิน

23,565,600.00
- สํารวจปกหลักเขตแลว
- อนุมัติหลักการเปดโครงการ 3 มิ.ย. 2558
- รังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รว.43 ก. แลว
- ตรวจสอบทรัพยสินแลว
- สปก. อนุญาตใหใชพื้นที่ 13 พ.ย. 2560
- จายคาชดเชยที่ดิน สปก. 7 ก.พ. 2561
- อยูระหวางแกไขรายงานการศึกษาผล
กระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
23,565,600.00
23,565,600.00
อนุมัติเงินงวด
20 สิงหาคม 2561
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
เริ่มอายุสัญญา
17 สิงหาคม 2561
ครบอายุสัญญา
24 กรกฏาคม 2561
อายุสัญญา
สัญญาเลขที่
29 สิงหาคม 2561
วงเงินตามสัญญา
4 กันยายน 2561
แกไขสัญญา ครั้งที่….
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
100.00
100.00

แผนงานปปจจุบัน
ผลงานปปจจุบัน

100.00
100.00

100
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0

สภาพปญหาและ
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

ประเภทงาน
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
งานดําเนินการเอง
ป 2561

100.00

100.00

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
2,105,983.46
- จางเหมา
2,277,700.00
- ดําเนินการเอง
21,287,900.00
21,033,033.44
รวม(บาท)
23,565,600.00
23,139,016.90
คิดเปน(%)
100.00
98.19

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9

ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
ปรับปรุงอาคารที่ทําการและบานพัก สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 9
ที่ตั้งจุดกอสราง 183 หมูที่ 9 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พิกัด
47 PQQ 719915 ME 1453141 MN

29 มีนาคม 2562
แผนงานยุทธศาตรปฏิรูป
โครงการผลิตภาคการเกษตร

ปรับปรุงอาคารที่ทําการและบานพัก
ลักษณะโครงการ

งบประมาณ
งบปกติ
เหลื่อมป

งบประมาณ

ตาม ปมก.
9,586,000.00
9,586,000.00
-

ปงบประมาณ 2561

- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
เบิกจาย
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง

ฟนฟู

9,586,000.00
9,586,000.00

คงเหลือ
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง

-

100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

สภาพปญหาและ
สาเหตุความลาชา
แผนการ
แกไขปญหา

9,586,000.00
9,586,000.00

วงเงินทั้งโครงการ

9,586,000.00

ความกาวหนา
ดานที่ดิน

เงินกันเหลื่อมป,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลื่อมป
เบิกจาย
% เบิกจาย
9,586,000.00
9,586,000.00
อนุมัติเงินงวด
12 กันยายน 2561
ลงนามในสัญญา
ผูรับจาง
13 กุมภาพันธ 2561
เริมอายุสัญญา
ครบอายุสัญญา
18 กันยายน 2561
อายุสัญญา
สัญญาเลขที
20 กันยายน 2561
วงเงินตามสัญญา
20 กันยายน 2561
แกไขสัญญา ครั้งที…่ .
สังหยุดงาน ครังที….
-

รวม(บาท)
วันที่ประกาศเขตกอสราง
ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม
ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สงประมาณการ
ความกาวหนา
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง
เบิกซื้อหรือจาง) ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
สงผลจัดจาง
- เปอรเซ็นต แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
แผนงานสะสม
- เบิกจาย
ผลงานสะสม
- กราฟผลงาน
(สะสม)

อนุมัติเงินงวด
ประเภทงาน
9,586,000.00 เงินงวด - เบิกที่
จางเหมาทั้งโครงการ
จางเหมาบางสวน
คลังจังหวัดชลบุรี
9,586,000.00
งานดําเนินการเอง
ป 2561
ระยะเวลากอสราง

-

แผนงานปปจจุบัน
ผลงานปปจจุบัน

-

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แผน
ผล
การเบิกจายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จางเหมา
- ดําเนินการเอง
2,896,140.51
2,896,140.51
รวม(บาท)
2,896,140.51
2,896,140.51
คิดเปน(%)
30.21
30.21

