สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลรายงาน ณ
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2

โครงการ
ชื่อ ปมก.
โครงการระบบส่งน้า้ อ่างเก็บน้า้ แม่พริก (ผาวิง่ ชู้)
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง ต้าบลแม่พริก อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง
พิกัด
พิกดั 47 Q NV 0770 3470 พิกดั UTM 507700 E 1934700 N ระวาง 4844 III ,4843 IV

30 กันยายน 2560

จัดหาแหล่งน้า้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ก่อสร้างคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) พร้อมอาคารประกอบ ความยาวประมาณ 14,070 เมตร. คลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) พร้อม

ลักษณะโครงการ อาคารประกอบ ความยาวประมาณ 16,189 เมตร คลองส่งน้้าสายซอย พร้อมอาคารประกอบ ความยาวประมาณ 30,000 เมตร
พืน้ ที่ชลประทาน 18,000 ไร่

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ

ตาม ปมก.

ปี 2559

อนุมัติเงินงวด
50,000,000.00

- จ้างเหมา
เหลื่อมปี - ด้าเนินการเอง

50,000,000.00
ปี 2560
71,021,682.00
10,239,983.00
ฟื้นฟู
- จ้างเหมา
60,781,699.00
- ด้าเนินการเอง
5,875,000.00
- โอนกลับส่วนกลาง (ผวง.ผง1690/2560 ลว.6 ก.ค.60)
ปี 2561
78,400,000.00
- จ้างเหมา
78,400,000.00
- ด้าเนินการเอง
ปี 2562
140,226,650.00
- จ้างเหมา
140,226,650.00
- ด้าเนินการเอง
ปี 2563
100,453,450.00
- จ้างเหมา
100,453,450.00
- ด้าเนินการเอง
440,101,782.00
รวม(บาท)
วันทีป่ ระกาศเขตก่อสร้าง
25 ม.ค. 57
ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ทีป่ า่ ไม้
18 ก.ย. 58 ,14 ก.พ. 60
ได้รับอนุญาตใช้พนื้ ทีป่ า่ ไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
31 ส.ค. 59
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
11 พ.ย. 59
เบิกซื้อหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
8 พ.ย. 59
ประกาศเชิญชวน
14 พ.ย. 59
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
30.01 แผนงานปีปัจจุบัน
100.00
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
30.01 ผลงานปีปัจจุบัน
100.00
- ผลงาน
30.01
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
30.01
(สะสม)
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10

0

สภาพปัญหาและ
สาเหตุความล่าช้า

-

แผนการ
แก้ไขปัญหา

-

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

ประเภทงาน
เงินงวด - เบิกที่
จ้างเหมาทั้งโครงการ
สชป.2
จ้างเหมาบางส่วน
งานด้าเนินการเอง
ปี 2559 - ปี 2563
ระยะเวลาก่อสร้าง
448,750,000.00
วงเงินทั้งโครงการ
เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ
พื้นที่ชลประทานร้อยละ 46.20 นอกเขตป่าสงวน
พื้นที่ชลประทานร้อยละ 53.80 ในเขตป่าสงวน
อยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจ (Zone E) - 42.39%
ความก้าวหน้า
อยู่ในเขตป่าเพื่อการเกษตร (Zone A) - 11.37%
ด้านที่ดิน
อยู่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) - 0.04%
ยื่นเอกสารขอใช้พื้นที่ป่าไม้ฯ (ปส.17)
(ลว. 18 มิ.ย.58) จ้านวน 147-1-96 ไร่ และ
(ลว. 14 ก.พ.60) จ้านวน 130-1-28 ไร่
เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมปี
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
0.00
0.00
อนุมัติเงินงวด
ลงนามในสัญญา
12 ม.ค.60
ผู้รับจ้าง
เพชรสามัคคี
เริ่มอายุสัญญา
20 ม.ค. 60
ครบอายุสัญญา
16 ก.ย. 60
อายุสัญญา
240 วัน
สัญญาเลขที่
จ.04/60
วงเงินตามสัญญา
10,239,982.72
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
65,146,682.00
64,806,258.82
รวม(บาท)
65,146,682.00
64,806,258.82
คิดเป็น(%)
100.00
99.48

งานเทคอนกรีต

