
โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก.   สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบา้นไทรงาม (อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ)
ที่ต้ังจดุก่อสร้าง   บา้นไทรงาม  ต้าบลวังชมภู    อา้เภอหนองบวัแดง     จงัหวัดชัยภูมิ พ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด   47 QQT 0779480E-1785320N ระวาง 5341-II

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด
         งบปกติ 16,262,462 16,262,462

-จา้งเหมา 16,262,462 16,262,462
       เหลื่อมปี -ด าเนินการเอง - -

เบิกจา่ย ระยะเวลาก่อสร้าง

       งบ  กปร . -จา้งเหมา 12,355,336          12,355,336       วงเงนิทั้งโครงการ

-ด าเนินการเอง -                     -                   
คงเหลือ
-จา้งเหมา 3,907,125 3,907,125
-ด าเนินการเอง -                     -                   

        งบปกติ 3,537,971 3,537,971
-จา้งเหมา 3,537,971 3,537,971

-ด าเนินการเอง - -
คงเหลือ
-จา้งเหมา 3,537,971 3,537,971
-ด าเนินการเอง -                     -                   

กันเหลือม2554-2557 เบิกจา่ย %เบิกจา่ย
3,907,125.44             - -

19,800,433 19,800,433 3,537,971.00             - -

ความก้าวหน้า - อนุมัติเงนิงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจา้ง
(ใบเบิก 16-พ.ค.-56 เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรือจา้ง - ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 19-พ.ย.-56 อายสุัญญา

16-21 มค.57 สัญญาเลขที่
21-เม.ย.-57 แก้ไขสัญญาครั้งที่...
20-พ.ค.-57 สั่งหยดุงานครั้งที่...
21-พ.ค.-57 วงเงนิสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) 100.00% (ปี 2559) แผน -

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) 83.07% (ปี 2559) ผล -
 - ผลงาน
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา - -
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง - -
    (สะสม) รวม (บาท) - -

คิดเป็น (%) - -

สภาพปัญหา
และสาเหตุ ประกวดราคาใหม่ได้วงเงนิ 24,600,000 บาท ของบปี 2557 เพ่ิมเติม 3,537,972 บาท เป็นสัญญาใหม่
ความล่าช้า ผู้รับจา้งไม่เข้าไปด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ท าให้งานล่าช้ากว่าแผนมาก และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้ 

มีหนังสือเร่งเตือนและจดัประชุมเร่งรัดงานหลายครั้งแต่ผู้รับจา้งก็ไม่เข้าด าเนินการให้แล้วเสร็จ

แผนการ สถานภาพงบประมาณและการบริหารงบประมาณ  วงเงนิ 7,445,096.44 บาท การด าเนินงานคณะกรรมการตรวจจา้งได้เสนอกรมเพ่ือ

แก้ไขปัญหา ขอยกเลิกสัญญาและจะได้มาด าเนินการในงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ

สัญญาเดิมใช้งบประมาณเงนิ 24,099,000 บาท ผู้รับจา้ง หจก. เอส วี คอนสตรัคช่ัน ท างานไม่แล้วเสร็จ ยกเลิกสัญญามีเงนิเหลือ 21,062,029.52 บาท 

อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจดัจา้ง 24,600,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ส่งประมาณการ 5-พ.ย.-57
อนุมัติประมาณการ 2-มิ.ย.-58

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 210

ประกาศ TOR จส. 5/2557 (กสพ.)
ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ บริษัท จนัทร์นที (2549) จ ากัด

19,800,433

รวม(บาท)

วันประกาศเขตก่อสร้าง -
ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ 30-ก.ย.-57

1. เป็นโครงการขนาดเล็ก

เงนิกันเหลือมปี,เงนิกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

งานด าเนินการเอง
งานจา้งเหมาบางส่วน

เงนิงวด - เบิกที่ สชป.6

 ปี2557  - ปี2558

ปี 2557

พื้นทีรั่บประโยชน์ 2,000 ไร่

งบประมาณ               ประเภทงาน
ปี 2554 งานจา้งเหมา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

    ส้านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่6 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า  อตัราการสูบ0.28  ลบ.ม./วินาท ี ระยะยกน้้า  60  เมตร จา้นวน  1  แหง่  ทอ่เหล็กส่งน้้า Ø 0.30 ม.  ยาวรวม   5,270   ม.
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก.
ทีต้ั่งจดุก่อสรา้ง พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด
       งบปกติ 176,485,670 176,485,670

-จา้งเหมา 175,300,000 175,300,000
       เหลือ่มปี -ด าเนินการเอง 1,185,670 1,185,670

เบิกจา่ย ระยะเวลาก่อสรา้ง
-จา้งเหมา -               -               วงเงินทัง้โครงการ
-ด าเนินการเอง -               -               

คงเหลือ

-จา้งเหมา 175,300,000 175,300,000

-ด าเนินการเอง 1,185,670 1,185,670

กันเหลือม เบิกจา่ย %เบิกจา่ย
175,300,000 176,485,670    58,826,091.73 - -

ความก้าวหน้า 17 ธค. 52 อนุมัติเงินงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รบัจา้ง
(ใบเบิก - เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรอืจา้ง 20-ส.ค.-56 ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 5  ส.ค.  52 อายสุัญญา

3  มิ.ย.  54 สัญญาเลขที่
7  มิ.ย.  54 แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
8  ธ.ค.  54 สัง่หยดุงานครั้งที่...
23-ก.พ.-54 วงเงินตามสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม (ทัง้โครงการ) 100%  (ปี 2559) แผน -

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทัง้โครงการ) 65.525%  (ปี 2559) ผล -
 - ผลงาน
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา - -
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง - -
    (สะสม) รวม (บาท) - -

คิดเป็น (%) - -

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ สถานภาพงบประมาณและการบรหิารงบประมาณ วงเงิน 58,826,091.73 บาท 
แก้ไขปัญหา

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง 22-มี.ค.-59

ปัจจบัุนสังเข้าท างานเมือ่วันที ่16 กันยายน 2559 สิน้อายสุัญญา 5 พฤษภาคม 2560

ส่งผลจดัจา้ง 175,300,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติรบัราคา 1-มี.ค.-57

ประกาศ TOR กจ.5/2555(พสก.1)

วันประกาศเขตก่อสรา้ง  15 พย.54

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ 13 มค. 55

ได้รบัอนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ กิจการร่วมค้า ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคช่ัน

ส่งประมาณการ 1 กพ. 55
อนุมัติประมาณการ 20 พค. 57
อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 840

บา้นหนองสีหนาด  ต าบลโนนสะอาด  อ าเภอแวงใหญ่  จงัหวัดขอนแกน่

3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน แล้วเสร็จปี ก.ค. 2554

สถานีสูบน้ า อตัราการสูบ 0.30 ลบ.ม./วินาท ีระยะยกน้ า 70 เมตร. จ านวน 4  เคร่ือง   อตัราการสูบรวม 1.2 ลบ.ม./วินาที

มีสายเดียว ทอ่เหล็กส่งน้ า Ø 0.80 ม. ความยาว 7,774 ม. และอาคารประกอบ โดยมีพืน้ทีรั่บประโยชน์ 10,000 ไร่

งบประมาณ               ประเภทงาน
ปี 2554  - 2557

48 PTQ 217800E-1760192N ระวาง 5440-I

              งานจา้งเหมา

งานด าเนินการเอง

 การก่อสร้าง วันที่  17 ธ.ค. 2552

2.รังวัดที่ดิน แล้วเสร็จเมื่อปี  ธ.ค. 2553

งานจา้งเหมาบางส่วน
เงินงวด - เบิกที ่ 

สชป.6

สรปุข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

โครงการสถานีสูบน้ าบา้นหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ า ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่6 กองพฒันาแหล่งน้ าขนาดกลาง

รวม(บาท)

175,300,000 บาท
ปี 2554  - ปี 2557

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน

ความก้าวหน้า
ด้านทีดิ่น

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อยา้ย

 ทรัพยส์ิน

ภาพโครงการ 
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก.
ที่ต้ังจุดก่อสร้าง จดัหาแหล่งน้้าและเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

ขนาด Ø 700 มม. ยาว 60.00 ม.  ขนาด Ø 600 มม. ยาว 360.00 ม. งานระบบส่งน ้าสาย 3R-MP พร้อมอาคารประกอบ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ปี 2557

      งบปกติ  - จ้างเหมา 22,500,000 44,081,423
 - ด้าเนินการเอง 471,000 900,000

      เหลื่อมปี รวม 22,500,000 44,081,423
ปี 2558

 - จ้างเหมา 71,061,400 68,283,717

 - ด้าเนินการเอง 1,420,200 1,420,200

รวม 71,061,400 68,283,717
ปี 2559
งบประมาณ 28,938,600 10,134,860
รวม 28,938,600 10,134,860

122,500,000 122,500,000

ความก้าวหน้า 17 ธ.ค.52 อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง
(ใบเบิก 15 ส.ค.56 เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง 12 ส.ค.56 ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 18 ต.ค.56 อายุสัญญา

13 ก.ย.56 สัญญาเลขที่
16 ต.ค.56 แก้ไขสัญญาครั้งที่...
18 พ.ย.56 สั่งหยุดงานครั้งที่...
18 ต.ค.56 วงเงินสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 100.00%  (ปี 2559) แผน 100.00%
แผน/ผล ผลงาน สะสม 100.00%  (ปี 2559) ผล 100.00%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 10,134,900.00  10,134,900.00  
 - กราฟผลงาน  - ด้าเนินการเอง - -
    (สะสม) รวม (บาท) 10,134,900.00  10,134,900.00  

คิดเป็น (%) 100.00 100.00

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ การแต่งต้ังกรรมการรับส่งมอบ ยังไม่แล้วเสร็จ

แก้ไขปัญหา

วันประกาศเขตก่อสร้าง
ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
อนุมัติประมาณการ
อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง

122,500,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจ่ายสะสม          แผน      
   (Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ส่งผลจัดจ้าง

กจ.9/2557(กสพ.)
-
-

ประกาศ TOR
ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง
อนุมัติรับราคา

25-ม.ีค.-57
14-พ.ย.-58

600 วัน

              งานด้าเนินการเอง

19 พ.ย. 56
27 ก.พ. 57

วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม
ด้าเนิน การก่อสร้าง วันที่ 15 ธ.ค. 2555

2.รังวัดที่ดินแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 2557
3.ตรวจสอบทรัพย์สิน พ.ย. 2557

 ทรัพย์สิน ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อ
ย้าย

สรปุข้อมูล  ความก้าวหน้าการด้าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

  ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง 31 ตุลาคม 2559

  สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห ผลผลิตที ่2 : 

  บ้านดงป่าเปือย  ต้าบลทุ่งพระ  อ้าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

ก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที H= 50 ม. จ้านวน 2 เคร่ือง งานระบบส่งน ้า MP พร้อม 

  47 QTC 806500E-1842296N ระวาง 5342-II

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

รวม

อาคารประกอบ งานระบบส่งน ้า MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งน ้า ขนาด   Ø 800 มม. ยาว 1,850.00 ม. 

งานท่อส่งน ้า ขนาด Ø 800 มม. ยาว 700.00 ม. ขนาด Ø 700 มม. ยาว 1,000.00 ม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 475.00 ม.
โดยสามารถช่วยเหลือพื นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 3,000 ไร่ และช่วยเหลือราษฎรได้จ้านวน 500 ครอบครัว

   เงินงวด - เบิกที่       
สา้นักพัฒนาแหล่งน้้า

ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
              งานจ้างเหมา

              งานจ้างเหมาบางส่วน

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก.
ที่ต้ังจุดก่อสรา้ง จัดหาแหล่งน้้าและเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
ระยะยกน้้า 25 เมตร จ้านวน 1 เคร่ือง    ระบบส่งน้้าสาย MP1 ท่อเหล็กเหนียว Ø 1,000 มม. กม.0+000 ถึง 0+400   

โครงการ Ø 800 มม. กม.0+400 ถึง 10+945สาย MP2 ท่อเหล็กเหนียว Ø 500 มม.  กม. 0+000 ถึง 3+000  1R-MP2 ท่อ AC Ø 500 มม.  

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด

ปี 2556  - 2557
      งบปกติ -จ้างเหมา 270,297,600 288,800,645

-ด้าเนินการเอง 5,886,585 5,886,585

      เหลื่อมปี รวม 270,297,600 288,800,645

ปี 2558

 - จ้างเหมา 32,956,700 56,884,343

 - ด้าเนินการเอง 51,085 51,085

รวม 32,956,700 56,884,343

ปี 2559

งบประมาณ 55,495,700 13,065,012

รวม 55,495,700 13,065,012

358,750,000 358,750,000

ความก้าวหน้า 17-ธ.ค.-52 อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รบัจ้าง
(ใบเบิก 20-ธ.ค.-55 เริม่อายสุัญญา

ซ้ือหรอืจ้าง 14 ม.ค. 56 ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 20-ธ.ค.-55 อายสุัญญา

17 ม.ค. 56 สัญญาเลขที่
24-ม.ค.-56 แก้ไขสัญญาครัง้ที.่..
29-พ.ค.-56 สั่งหยดุงานครัง้ที.่..
24-ม.ค.-56 วงเงินตามสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม 100.00%  (ปี 2559) แผน 100.00%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 100.00%  (ปี 2559) ผล 100.00%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 13,065,012.38   13,065,012.38     

 - กราฟผลงาน  - ด้าเนินการเอง - -

    (สะสม) รวม (บาท) 13,065,012.38   13,065,012.38     

คิดเป็น (%) 100.00 100.00

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ การส่งมอบงานที่แล้วเสรจ็ โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเน่ืองมาจากพระราชด้าร)ิ มีการแต่งต้ังกรรมการส่งมอบแล้วและ
แก้ไขปัญหา

ปัจจุบันผู้รบัจ้างก้าลังด้าเนินการแก้ไขคาดว่าจะส่งมอบให้แล้วเสรจ็ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 840 วัน
ประกาศ TOR กจ.11/2556 (กสพ.)

อนุมัติประมาณการ 19-ต.ค.-58

อนุมัติรบัราคา -
ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -

ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจรบัแล้ว ทางผู้รบัมอบ (โครงการส่งน้้าและบ้ารงุรกัษาชีกลาง) ได้ให้แก้ไขงานบางส่วนให้เสรจ็เรยีบรอ้ย

ส่งผลจัดจ้าง 358,750,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด้าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

    ส้านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพฒันาแหล่งน้้าขนาดกลาง 31 ตุลาคม 2559

  สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บา้นโพธ์ิไชย (อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ ) ผลผลิตที ่2 : 

  บา้นโพธ์ิไชย  ต้าบลโพธ์ิไชย  อ้าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวัดขอนแกน่
  48 QTC 222500E-1769000N ระวาง 5440-I

สถานีสูบน้้า  เคร่ืองสูบน้้าชนิดหอยโข่ง Q = 0.40 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้้า 100 เมตร จ้านวน 5 เคร่ือง       Q = 0.30 ลบ.ม/วินาที  

กม. 0+000 ถึง 1+800  2R-MP2ท่อ AC Ø 500 มม.  กม. 0+000 ถึง 1+190  และอาคารประกอบ

              งานจ้างเหมาบางส่วน

โดยสามารถช่วยเหลือพืน้ที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 8,000 ไร่ และช่วยเหลือราษฎรจ้านวน 8 หมู่บา้น 3,617 ครอบครัว 14,508 คน

   เงินงวด - เบิกที่       
ส้านักพัฒนาแหล่งน้้า

ขนาดกลาง

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด้าเนิน

              งานด้าเนินการเอง

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

 การก่อสรา้ง วันที่ 2 ธ.ค. 2552

2.รงัวัดที่ดิน ด้าเนินการแล้วเสรจ็

3.ตรวจสอบทรพัย์สิน ด้าเนินการแล้วเสรจ็

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย

              ประเภทงาน

              งานจ้างเหมา

งบประมาณ

รวม  ทรพัย์สิน ด้าเนินการแล้วเสรจ็

วันประกาศเขตก่อสรา้ง 21-พ.ค.-56

ได้รบัอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ สี่แสงการโยธา (1979) จ้ากัด
ท้าเรือ่งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ 14-มิ.ย.-56

ส่งประมาณการ 2-ก.ค.-56
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ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 



โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าต้าบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ) ระยะที่ 1
ที่ต้ังจุดก่อสร้าง บ้านดง  ต้าบลบ้านดง  อ้าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น พ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด  48  QTD 0249700E-1855300N ระวาง 5542-IV

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด
94,968,600 94,968,600

งบปกติ -จ้างเหมา 94,968,600 94,968,600
-ค่าควบคุมงาน

เหลื่อมปี 124,495,514 124,495,514 ระยะเวลาก่อสร้าง
-จ้างเหมา 124,495,514 124,495,514 วงเงินทั้งโครงการ
-ค่าควบคุมงาน 100,000 99,999.55

72,103,200 -                     
-จ้างเหมา 72,103,200 -                  

-ค่าควบคุมงาน 100,000        -                  

15,932,686 -                     

-จ้างเหมา 15,932,686

เงนิกันเหลอืมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
307,500,000 219,464,114 5,746,305.88              5,746,305.88 100.00

ความก้าวหน้า 1-พ.ค.-54 อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง
(ใบเบิก 16-ส.ค.-57 เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง 7-ต.ค.-58 ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 25-ก.ย.-57 อายุสัญญา

19-ก.ย.-57 สัญญาเลขที่
15-ต.ค.-57 สั่งเข้าท างานงาน
17-ม.ีค.-58 สั่งหยุดงานครั้งที่...
10-พ.ย-57 วงเงินสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 63.06%  (ปี 2559) แผน 100.00%
แผน/ผล ผลงาน สะสม 94.43%  (ปี 2559) ผล 100.00%

 - ผลงาน
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 72,103,200.00   -                                    
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 100,000.00       -                                    
    (สะสม) รวม (บาท) 72,103,200.00   -                                    

คิดเป็น (%) 100.00             -                                    

สภาพปัญหา อยู่ระหว่างอนุมัติแก้ไขสัญญา

และสาเหตุ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 18,829,159 บาท รวม 68,324,500+56,171,014 = 124,495,514 บาท

ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ขณะด้าเนินการขณะด้าเนินการ

ปี 2559

ปี 2560

ขณะด้าเนินการ

307,500,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR

19-เม.ย.-58
-

ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง

4-ก.ย.-60

หจก. อ้ึงแซ่เฮง

กจ.20/2558(กสพ.)
870

19-เม.ย.-58

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน ไม่ต้องด าเนินการ

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย

ส่งประมาณการ
อนุมัติประมาณการ

17-ธ.ค.-57
30-ม.ีค.-58

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้

วันประกาศเขตก่อสร้าง
ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้

ปี 2558

ปี 2561

รวม(บาท)

งานจ้างเหมา

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

งานด าเนินการเอง

 ทรัพย์สิน ไม่ต้องด าเนินการ

307,500,000

   เงินงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง งานจ้างเหมาบางส่วน

ปี 2558- ปี 2561

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน
 การก่อสร้าง วันที่ 1 ก.ย.58

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

2.รังวัดที่ดิน แล้วเสร็จเมื่อปี 26 ส.ค 58

สรปุข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที ่2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

ประเภทงาน

สถานีสูบน ้า  เคร่ืองสูบน ้าชนิดหอยโข่ง Q = 0.475 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน ้า 75 เมตร จ้านวน 3 เคร่ือง       Q =0.475 ลบ.ม/วินาที  

ระยะยกน ้า 120  เมตร จ้านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองสูบน ้าชนิดจุ่ม (Submersibfe  Pump) Q =200 ลิตร/นาที ระยะยกน ้า 20 เมตร จ้านวน 2 เคร่ือง   
ระบบส่งน ้า ท่อส่งน ้าสายหลัก MP,LMP ขนาด Ø 800 มม. ยาว 10,746.00 ม. สายรองต่างๆ ขนาด Ø 0.50 ม.ยาว 3,468.00 ม.
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พื นที่รับประโยชน์ ประมาณ 8,000 ไร่

งบประมาณ
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก.  ประตูระบายน ้าคลองระบายน ้า D8 (หว้ยพระคือ) ระยะ 2 ผลผลิต 4 : ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้า

ทีต้ั่งจดุก่อสรา้ง หมู่ 12 บา้นพระคือ ต้าบลพระลับ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พิกัด 48 QTC 0279642E-1807332N ระวาง 5541-I

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด
65,814,300 65,814,300

        งบปกติ -จา้งเหมา 65,814,300 65,814,300

-ค่าควบคุมงาน 1,516,800 1,516,800
        เหลือ่มปี ปี 2559( ระยะ 2) 73,430,500 73,754,800 ระยะเวลาก่อสรา้ง

-จา้งเหมา 73,430,500 73,430,500 วงเงินทัง้โครงการ
-ค่าควบคุมงาน 324,300 324,300

46,908,600 -
-จา้งเหมา 46,908,600 -

-ค่าควบคุมงาน 1,864,800 -

เงินกันเหลือมปี เบกิจา่ย % เบกิจา่ย

186,153,400 139,569,100 4,457,804.26               4,457,804.26 100.00

ความก้าวหน้า - อนุมัติเงินงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รบัจา้ง
(ใบเบิก 1-เม.ย.-57 เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรอืจา้ง 12-ส.ค.-58 ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 25-ก.ย.-57 อายสุัญญา

19-ก.ย.-57 สัญญาเลขที่
2-ต.ค.-57 แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
17-ธ.ค.-57 สัง่หยดุงานครั้งที่...
2-ต.ค.-57 วงเงินสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม 76.99%  (ปี 2559) แผน 99.18%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 95.84%  (ปี 2559) ผล 99.64%
 - ผลงาน

 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา 46,908,600.00   -

 - กราฟผลงาน  - ด้าเนินการเอง 1,864,800.00     -

    (สะสม) รวม (บาท) 46,908,600.00   -

คิดเป็น (%) 100.00             -

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ปี 2560

-
186,153,400

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติรบัราคา
ส่งผลจดัจา้ง

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง

รวม(บาท)

วันประกาศเขตก่อสรา้ง

โดยสามารถช่วยเหลือพื นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 6,000 ไร่

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

      งานด้าเนินการเอง
งานจา้งเหมาบางส่วน

   เงินงวด - เบิกที ่      
ส้านักพัฒนาแหล่งน้้า

ขนาดกลาง

งบประมาณ
ปี 2558( ระยะ 2)

สรปุข้อมูล  ความก้าวหน้าการด้าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

ส้านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่6 กองพฒันาแหล่งน ้าขนาดกลาง 31 ตุลาคม 2559

ก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมเคร่ืองสูบน ้าแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟา้ Q = 3 ลบ.ม./วินาท ีระยะยกน ้า 5 เมตร จ้านวน 20 เคร่ือง   
อัตราการสูบรวม 60 ลบ.ม./วินาท ีและโรงสูบขนาด กว้าง 35.00 ม.   ยาว 76.00 ม. สูง 15.10  ม

186,153,400
1.ปักหลักเขตทีดิ่นและประกาศเริ่มด้าเนิน

19-ธ.ค.-57
24 ธ.ค. 57

2.รงัวัดทีดิ่น แล้วเสรจ็เมือ่ปี 2554

3.ตรวจสอบทรพัยส์ิน แล้วเสรจ็ปี 2554

4.การจา่ยค่าทดแทนทีดิ่นและค่ารื้อยา้ย

 ทรพัยส์ิน แล้วเสรจ็เมือ่ปี 2554

 การก่อสรา้ง 12 ก.ย.58

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

840

13 เม.ย. 60

ปี 2558- ปี 2560

ความก้าวหน้าด้านทีดิ่น

บ. สหคิมมอเตอร ์จ้ากัด

กจ.13/2558(กสพ.)
-

26 ธ.ค. 57

ประกาศ TOR
ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง

ทา้เรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้
ได้รบัอนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้
ส่งประมาณการ
อนุมัติประมาณการ
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โครงการ     ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก.     โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าต าบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ระยะที่ 2

ที่ต้ังจุดก่อสร้าง     บ้านดง  ต าบลบ้านดง  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด    48  QTD 0249700E-1855300N ระวาง 5542-IV

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด
78,000,000 73,603,000

       งบปกติ -จ้างเหมา -               -                 
       เหลื่อมปี -ด าเนินการเอง 78,000,000 73,603,000

ระยะเวลาก่อสร้าง

-จ้างเหมา - - วงเงินทั้งโครงการ

-ด าเนินการเอง 70,000,000     

-จ้างเหมา ความก้าวหน้าด้านที่ดิน
-ด าเนินการเอง 170,000,000   

-จ้างเหมา

-ด าเนินการเอง 112,763,000 กันเหลือม เบิกจ่าย %เบิกจ่าย
430,763,000 73,603,000 - - -                              

ความก้าวหน้า 26 ส.ค 58 อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง
(ใบเบิก 22 ม.ิย.58 เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง 01 ก.ค.58 ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 15 ก.ย.58 อายุสัญญา

19 ต.ค.58 สัญญาเลขที่
28 ต.ค.58 แก้ไขสัญญาครั้งที่...
16 พ.ย.58 สั่งหยุดงานครั้งที่...

- วงเงินสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 100.00%  (ปี 2559) แผน 100.00%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 100.00%  (ปี 2559) ผล 100.00%
 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา - -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 70,000,000              -                              

    (สะสม) รวม (บาท) 70,000,000              -                              

คิดเป็น (%) 100 0

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจ่ายสะสม       แผน       (Cash 
Flow)

ผลจาก  GFMIS

49,327,000

ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง

2-ม.ีค.-59
90 วัน

-
-

ซ.2/2559 (สพด.)

อนุมัติประมาณการ
อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR

3 ธ.ค. 58
กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จ ากัด

4 ธ.ค. 58

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ

วันประกาศเขตก่อสร้าง 8 ต.ค. 58

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย

 ทรัพย์สิน

              ประเภทงาน

 ปี 2559-ปี 2561
379,000,000

งบประมาณ
ปี 2559

รวม(บาท)

2.รังวัดที่ดิน 26 ส.ค 58
3.ตรวจสอบทรัพย์สิน

ปี 2562

ระยะยกน  า 120  เมตร จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองสูบน  าชนิดจุ่ม (Submersibfe  Pump) Q =200 ลิตร/นาที ระยะยกน  า 20 เมตร จ านวน 2 เคร่ือง   
ระบบส่งน  า ท่อส่งน  าสายหลัก MP,LMP ขนาด Ø 800 มม. ยาว 10,746.00 ม. สายรองต่างๆ ขนาด Ø 0.50 ม.ยาว 3,468.00 ม.

 การก่อสร้าง วันที่ 1 ก.ย.58

งานจ้างเหมาบางส่วน

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน

   เงินงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง

ปี 2560

ปี 2561

งานจ้างเหมา

งานด าเนินการเอง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พื นที่รับประโยชน์ ประมาณ 8,000 ไร่

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

สถานีสูบน  า  เคร่ืองสูบน  าชนิดหอยโข่ง Q = 0.475 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน  า 75 เมตร จ านวน 3 เคร่ือง  Q =0.475 ลบ.ม/วินาที  
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โครงการ     ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก. ระบบส่งน  าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน  า 
ทีต้ั่งจุดก่อสรา้ง ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด   47 QTC 0806500E-1842296N ระวาง 5342-II

ลักษณะ ระบบท่อส่งน  า   ความยาว   ๘,๐๘๗  ม. ระบบท่อส่งน  า สาย MP  จ านวน   1,740  เมตร  พร้อมอาคารประกอบ ระบบท่อส่งน  า สาย  1L-MP  

โครงการ จ านวน  947  เมตร  พร้อมอาคารประกอบ ระบบท่อส่งน  า สาย  1R-MP  จ านวน    1,150 เมตร  พร้อมอาคารประกอบ ระบบท่อส่งน  า สาย 1L-1L-MP

จ านวน 2,200 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และระบบท่อส่งน  า สาย 2R-MP  จ านวน 2,050  เมตร พร้อมอาคารประกอบ พื นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่ 

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด
35,100,000 42,620,873

งบปกติ -จ้างเหมา 35,100,000     42,620,873
เหลือ่มปี -ค่าควบคุมงาน 1,053,000       1,053,000        

27,388,500 0 ระยะเวลาก่อสรา้ง

-จ้างเหมา 27,388,500 0 วงเงินทัง้โครงการ

-ค่าควบคุมงาน

ความก้าวหน้าด้านทีดิ่น

กันเหลือม เบิกจ่าย %เบิกจ่าย

62,488,500 42,620,873 - - -                                  

ความก้าวหน้า - อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รบัจ้าง
(ใบเบิก เริม่อายสุัญญา

ซ้ือหรอืจ้าง 12-พ.ย.-57 ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 28 ส.ค.58 อายสุัญญา

07 ก.ย.58 สัญญาเลขที่
14 ก.ย.58 แก้ไขสัญญาครัง้ที.่..
7-ม.ค.-59 สัง่หยดุงานครัง้ที่...

- วงเงินสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม 45.04%  (ปี 2559) แผน 81.06%
แผน/ผล ผลงาน สะสม 74.99%  (ปี 2559) ผล 91.25%

 - ผลงาน
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 27,388,500.00       -                                  
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง -                      -                                  
    (สะสม) รวม (บาท) 27,388,500.00       -                                  

คิดเป็น (%) 100.00                 -                                  

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ ได้รบัการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน 7,520,873 บาท เพ่ิมเป็น 35,100,000+7,520,873 = 42,620,873 บาท

แก้ไขปัญหา

รวม(บาท)

 ปี 2559-ปี 2560
175,500,000

งบประมาณ
ปี 2559

ปี 2560

1.ปักหลักเขตทีดิ่นและประกาศเริม่ด าเนิน
 การก่อสรา้ง 15 ส.ค.55

3.ตรวจสอบทรพัยส์ิน ด าเนินการบางส่วน

4.การจ่ายค่าทดแทนทีดิ่นและค่ารือ้ยา้ย

 ทรพัยส์ิน  ด าเนินการบางส่วน

2.รงัวัดทีดิ่น ด าเนินการบางส่วน

การแต่งต้ังกรรมการรบัส่งมอบ ยงัไม่แล้วเสรจ็

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจ่ายสะสม          แผน         
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -
อนุมัติรบัราคา -
ส่งผลจัดจ้าง 62,488,417

อนุมัติประมาณการ 18 ก.ค.60

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 540 วัน

วันประกาศเขตก่อสรา้ง 27 ต.ค. 58

ประกาศ TOR กจ.7/2559(สพด.)

ท าเรือ่งขออนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ 21-ม.ค.-59
ได้รบัอนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ บรษัิท มงคลลาภก่อสรา้ง จ ากัด
ส่งประมาณการ 26 ม.ค.59

สรปุข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

              ประเภทงาน
   เงินงวด - เบิกที ่      
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง

งานจ้างเหมา

งานด าเนินการเอง
งานจ้างเหมาบางส่วน
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โครงการ     ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพฒันาแหล่งน้ าขนาดกลาง ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก. โครงการผันน้ าจากฝายล าปะทาวฝ่ังซ้ายเขา้สู่อา่งเกบ็น้ าหนิลับมีด ต.โพนทอง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
ที่ต้ังจุดก่อสร้าง   48 PSC 0182700E-1768399.9N ระวาง พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

ขนาด ๑๐๐ มม. เปน็ระยะๆจ านวน ๑๒ แหง่ ปลายทอ่ส่งน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าหนิลับมีด ซ่ึงมีความจุอ่างประมาณ  ๔๐๐,๐๐ ๐ ลบ.ม. และมีระบบ

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด
83,226,000     83,226,000       

     งบปกติ -จ้างเหมา 83,226,000     83,226,000       
-ค่าควบคุมงาน 2,496,700       2,496,700         

     เหลื่อมปี 17,521,800     -                  ระยะเวลาก่อสร้าง

-จ้างเหมา 17,521,800     -                  วงเงินทั้งโครงการ

เงินกู้ -ค่าควบคุมงาน

105,389,600    -                  

-จ้างเหมา 105,389,600    -                  

-ค่าควบคุมงาน
กันเหลือม เบิกจ่าย %เบิกจ่าย

206,137,400 83,226,000 - - -                              

ความก้าวหน้า 20 ก.พ.57 อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา 24 เม.ย.55 ลงนามในสัญญา

11 ก.ย.55 ผู้รับจ้าง
(ใบเบิก 4 ก.ค.56 เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง 28 ต.ค.56 ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 10 พ.ย.58 อายุสัญญา

25 พ.ย.58 สัญญาเลขที่
3 ธ.ค.58 แก้ไขสัญญาครั้งที่...
14 ก.พ.59 สั่งหยุดงานครั้งที่...

- วงเงินสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 30.20%  (ปี 2559) แผน 67.62%
แผน/ผล ผลงาน สะสม 26.52%  (ปี 2559) ผล 40.43%

 - ผลงาน
 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 17,521,800.00            -                              
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง -                           -                              
    (สะสม) รวม (บาท) 17,521,800.00            -                              

คิดเป็น (%) 100.00                      0.00

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

      งานด าเนินการเอง
งานจ้างเหมาบางส่วน

206,137,400

   เงินงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง

โครงการผันน้ าจากฝายล าปะทาวฝ่ังซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ าหนิลับมีด รวมความยาว  ๒๓,๗๕๐ เมตร ทอ่ส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายยาว  ๑๓,๒๕๐ เมตร แยกเปน็ทอ่

เหล็กขนาด ๑,๐๐๐ มม. ยาว    ๘,๒๐๐ เมตร และทอ่ AC ขนาด ๘๐๐ มม.ยาว ๕,๐๕๐ เมตร มีจุดจ่ายน้ าขนาด ๑๐๐ มม. เปน็ระยะๆ     
จ านวน ๙ แหง่ ปลายทอ่ส่งน้ าไหลลงล าหว้ยง้ิว ทอ่ส่งน้ าสาย ๑ R – LMC  ยาวรวม  ๑๐,๕๐๐   เมตร โดยใช้ทอ่ AC ขนาด ๘๐๐ มม. มีจุดจ่ายน้ า

ชลประทานพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ทอ่ AC ขนาด ๖๐๐ มม. ความยาวประมาณ  ๓,๙๔๕  เมตร จากอ่างเก็บน้ าหนิลับมีด – หนองกุดโดน 

              ประเภทงาน
งานจ้างเหมา

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2559-ปี 2561

งบประมาณ

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง

อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

ท่อส่งน้ านอกเขตไม่ต้องจัดซ้ือที่ดิน

วันประกาศเขตก่อสร้าง 27 ต.ค. 58
ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ 31-มี.ค.-59

อนุญาตให้ เข้าด าเนินการเมื่อ

วันที่ 12 กันยายน 2555 ส่วนแนว
ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

ปี 2561

รวม(บาท)

ส่งประมาณการ 8-เม.ย.-59
อนุมัติประมาณการ 24-ก.ย.-61
อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 900
ประกาศ TOR กจ.12/2559 (สพด.)
ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -
อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจัดจ้าง 206,137,393.37

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจ่ายสะสม       แผน       (Cash 
Flow)

ผลจาก  GFMIS

สภาพพืน้ทีโ่ครงการ สภาพพืน้ทีโ่ครงการ สภาพพืน้ทีโ่ครงการ 
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โครงการ     ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่6 กองพฒันาแหล่งน  าขนาดกลาง ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก.     โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้บา้นกดุโคลนพร้อมระบบส่งน  าบา้นกดุโคลน
ทีต้ั่งจดุก่อสรา้ง     ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว จงัหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด   48 QSD 0187000E-1823999.9N ระวาง

ลักษณะ
โครงการ

งานทอ่ส่งน  า ขนาด ศก. 600 มม. ยาว 3500 ม. งานระบบส่งน  า 1R-MP พร้อมอาคารประกอบ งานทอ่ส่งน  า ขนาด ศก . 600 มม. ยาว 4000 ม.

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ปี 2559 35,100,000 35,100,000

       งบปกติ -จา้งเหมา 35,100,000     35,100,000

-ค่าควบคุมงาน 1,053,000      1,053,000        

ปี 2560 42,210,300 0 ระยะเวลาก่อสรา้ง

-จา้งเหมา 42,210,300 0 วงเงินทัง้โครงการ
       เหลือ่มปี -ค่าควบคุมงาน

กันเหลือม เบิกจา่ย %เบิกจา่ย
77,310,300 35,100,000 - - -                                       

ความก้าวหน้า - อนุมัติเงินงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รบัจา้ง
(ใบเบิก 26 ก.พ.58 เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรอืจา้ง - ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 26 ส.ค.58 อายสุัญญา

25 พ.ย.58 สัญญาเลขที่
3 ธ.ค. 58 แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
20 ม.ค.59 สัง่หยดุงานครั้งที่...
15 ม.ค.59 วงเงินตามสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม 59.93%  (ปี 2559) แผน 78.12%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 51.26%  (ปี 2559) ผล 98.86%
 - ผลงาน
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา 42,210,300.00              -                                       
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง -                            -                                       
    (สะสม) รวม (บาท) 42,210,300.00              -                                       

คิดเป็น (%) 120.26                        0.00

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       (Cash 
Flow)

ผลจาก  GFMIS

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -
อนุมัติรบัราคา -
ส่งผลจดัจา้ง 77,310,205.49

อนุมัติประมาณการ 19-ส.ค.-60
อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 540
ประกาศ TOR กจ.11/2559(สพด.)

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ 24 ก.พ. 59
ได้รบัอนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ตีรวัฒน์สุรนิทรก่์อสรา้ง
ส่งประมาณการ 27-ก.พ.-59

วันประกาศเขตก่อสรา้ง 27 ต.ค. 58

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

งานด าเนินการเอง

 การก่อสรา้ง 15 ส.ค.55

4.การจา่ยค่าทดแทนทีดิ่นและค่ารื้อยา้ย

 ทรพัยส์ิน

งานจา้งเหมาบางส่วน

   เงินงวด - เบิกที ่      
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง

2.รงัวัดทีดิ่น 2  พฤษภาคม 2555

3.ตรวจสอบทรพัยส์ิน

 ปี 2559-ปี 2560
77,310,300

รวม(บาท)

1.ปักหลักเขตทีดิ่นและประกาศเริ่มด าเนิน

ความก้าวหน้าด้านทีดิ่น

สรปุข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

กอ่สร้างโครงการสถานีสูบน  าและระบบส่งน  าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้บา้นกดุโคลนพร้อมระบบส่งน  าบา้นกดุโคลน

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว จงัหวัดชัยภูมิ งานสถานีสูบน  า ขนาด กว้าง 9.50 ม. ยาว 22.75 ม.สูง 16.10 ม. งานเคร่ืองสูบน  า 2 ชุด อตัราการสูบ 0.45 ลบ.ม./วินาท ี
ระยะยก 50 ม. งานระบบส่งน  า MP พร้อมอาคารประกอบ งานทอ่ส่งน  า ขนาด ศก . 700 มม. ยาว 5600 ม. งานระบบส่งน  า 1L-MP พร้อมอาคารประกอบ 

โดยสามารถช่วยเหลือพื นทีก่ารเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 3400 ไร่ และช่วยราษฎรจ านวน 300 ครอบครัว
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โครงการ     ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่6 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก. สถานีสูบน  าและระบบส่งน  าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าต าบลโคกสูง 
ที่ต้ังจดุก่อสร้าง (อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ) ระยะที ่1 จงัหวัดขอนแกน่ ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรัตน์ จงัหวัดขอนแกน่ พ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด   48 QTD 0257200E-1855100N ระวาง

ลักษณะ สถานีสูบน  าและระบบส่งน  าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าต าบลโคกสูง (อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ) ระยะที ่1 
โครงการ จงัหวัดขอนแกน่ ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรัตน์ จงัหวัดขอนแกน่ สถานีสูบน  า ขนาด กว้าง 24.50 ม. ยาว 60.00 ม.สูง 12.50 ม. งานเคร่ืองสูบน  า 8 ชุด 

อตัราการสูบ 0.45 ลบ.ม./วินาท ีระยะยก 100 ม. งานระบบส่งน  า MP1  ขนาด ศก. 800 มม. ยาว 10,965.00 ม. งานระบบส่งน  า MP2  ขนาด ศก. 800 มม. 

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด

152,100,000    152,100,000     
        งบปกติ -จา้งเหมา 152,100,000    152,100,000     

-ค่าควบคุมงาน 300,000          300,000            
       เหลื่อมปี 8,908,000       -                  ระยะเวลาก่อสร้าง

-จา้งเหมา 8,908,000       -                  วงเงนิทั้งโครงการ

-ค่าควบคุมงาน 1,941,000       

71,264,000     -                  

-จา้งเหมา 71,264,000     -                  

-ค่าควบคุมงาน 70,000            

25,728,000     -                  

-จา้งเหมา 25,728,000     -                  

-ค่าควบคุมงาน 59,000            กันเหลือม เบิกจา่ย %เบิกจา่ย

258,000,000 152,100,000 - - -                     

ความก้าวหน้า 6 ก.พ.57 อนุมัติเงนิงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจา้ง
(ใบเบิก 23 มิ.ย.58 เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรือจา้ง - ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 28 ส.ค.58 อายสุัญญา

26 พ.ย.58 สัญญาเลขที่
04 ธ.ค.58 แก้ไขสัญญาครั้งที่...

- สั่งหยดุงานครั้งที่...
- วงเงนิสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม  (ปี 2559) แผน

แผน/ผล ผลงาน สะสม  (ปี 2559) ผล
 - ผลงาน

 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา 8,908,000.00      

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 1,941,000.00      

    (สะสม) รวม (บาท) 8,908,000.00      

คิดเป็น (%) 100.00              

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

 ทรัพยส์ิน

4.การจา่ยค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อยา้ย

3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน

2.รังวัดที่ดิน 22 ธ.ค.58

ปี 2561

ปี 2562

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -
อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจดัจา้ง 258,000,000.00

อนุมัติประมาณการ 19-เม.ย.-62
อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 900
ประกาศ TOR

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ 30-ก.ย.-59
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ บริษัท สหคิมมอเตอร์ 
ส่งประมาณการ 1-พ.ย.-59

วันประกาศเขตก่อสร้าง 27 ต.ค. 58

              ประเภทงาน
งานจา้งเหมา

งานด าเนินการเอง

314,400,000

   เงนิงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง งานจา้งเหมาบางส่วน

ปี 2559-ปี 2562

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน

 การก่อสร้าง 3 มี.ค.57

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

รวม(บาท)

งบประมาณ

ปี 2559

ปี 2560

ยาว 3,458.00 ม. โดยสามารถช่วยเหลือพื นทีไ่ด้รับประโยชน์ประมาณ 18200 ไร่ และช่วยราษฎรจ านวน 8556 ครอบครัว

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

สภาพพืน้ทีโ่ครงการ สภาพพืน้ทีโ่ครงการ สภาพพืน้ทีโ่ครงการ 



โครงการ     ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่6 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก. โครงการแกม้ลิงบงึละหานนาพร้อมอาคารประกอบบา้นละหานนา ต าบลละหานนา 

ที่ต้ังจดุก่อสร้าง อ าเภอแวงน้อย จงัหวัดขอนแกน่

พิกัด   48 PTC 0214800E-1748199.9N ระวาง

ลักษณะ
โครงการ

งานทอ่ระบายน  าปากคลอง โดยสามารถช่วยเหลือพื นทีรั่บประโยชน์ได้ประมาณ 7,120 ไร่ และช่วยราษฎรจ านวน 2,000 ครอบครัว

งบประมาณ ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ปี 2559 87,983,400             87,983,400            

       งบปกติ -จา้งเหมา 87,983,400             87,983,400            

-ค่าควบคุมงาน 300,000                  300,000                 
       เหลื่อมปี ปี 2560 59,527,800             -                       ระยะเวลาก่อสร้าง

-จา้งเหมา 59,527,800             -                       วงเงนิทั้งโครงการ

-ค่าควบคุมงาน 1,785,800               

ปี 2561 81,850,800             -                       

-จา้งเหมา 81,850,800             -                       

-ค่าควบคุมงาน 2,914,200               
ปี 2562 103,984,400            -                       
-จา้งเหมา 103,984,400            -                       
-ค่าควบคุมงาน 1,923,029               กันเหลือม เบิกจา่ย %เบิกจา่ย
ปี 2563 73,437,753             -                       
-จา้งเหมา 73,437,753             -                       
-ค่าควบคุมงาน - - -

406,784,153 87,983,400 - - -

ความก้าวหน้า 30 เม.ย.58 อนุมัติเงนิงวด

ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจา้ง

(ใบเบิก 25 ก.พ.58 เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรือจา้ง - ครบอายสุัญญา

วงสูงสุด) 10 พ.ย.58 อายสุัญญา
15 ธ.ค.58 สัญญาเลขที่
2-8 ธ.ค.58 แก้ไขสัญญาครั้งที่...
21 ก.ย.59 สั่งหยดุงานครั้งที่...

- วงเงนิสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม  (ปี 2559) แผน
แผน/ผล ผลงาน สะสม  (ปี 2559) ผล

 - ผลงาน
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง
    (สะสม) รวม (บาท)

คิดเป็น (%)

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

สภาพพื นทีโ่ครงการ สภาพพื นทีโ่ครงการ สภาพพื นทีโ่ครงการ

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

งบประมาณ

รวม(บาท)

รอการสั่งเข้าลงงาน เน่ืองจากพ้ืนที่มีน้ าท่วมขัง

ประกาศ TOR กจ.34/2559(สพด.)
ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง
อนุมัติรับราคา

ส่งประมาณการ

อนุมัติประมาณการ

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ส่งผลจดัจา้ง 406,784,152.88

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       (Cash
 Flow)

ผลจาก  GFMIS

1,080

 ปี 2559-ปี 2563

   เงนิงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ บริษัท ยิง่เจริญก่อสร้างบุรีรัมย ์จ ากัด

420,194,600

2.รังวัดที่ดิน -

3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน  -

4.การจา่ยค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อยา้ย
 ทรัพยส์ิน  -

วันประกาศเขตก่อสร้าง 27 ต.ค. 58

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ 30-ก.ย.-59

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน

 การก่อสร้าง 30 เม.ย.2558

งานอาคารระบายน  าล้น งานท านบดินรอบแกม้ลิง งานคลองระบายสายที ่1 (คลองดิน) งานคลองระบายสายที ่2 (คลองดาด) 
งานคลองระบายสายที ่3 (คลองดาด) งานกอ่สร้างคันกั นน  า 1.25 กม. งานขุดลอกบริเวณบงึ พร้อมขนย้าย งานประตูระบายน  า งานทอ่รับน  า

              ประเภทงาน
งานจา้งเหมา

งานด าเนินการเอง
งานจา้งเหมาบางส่วน

กอ่สร้างโครงการแกม้ลิงบงึละหานนาพร้อมอาคารประกอบบา้นละหานนา ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จงัหวัดขอนแกน่

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที ่4 : ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า



โครงการ ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่6 กองพฒันาแหล่งน้ าขนาดกลาง ข้อมลูรายงาน ณ

ช่ือ ปมก. โครงการประตูระบายน้ าพร้อมระบบส่งน้ าบา้นปากจาบ
ที่ต้ังจดุก่อสรา้ง ต าบลโคกเพชรพฒันา  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ พ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด  47  QTD 0780990E-1706500N ระวาง 5339-IV

ลักษณะ กอ่สร้างประตูระบายน้ าพร้อมระบบส่งน้ า กจิกรรมเบือ้งต้นและส่วนประกอบ อาคารทีท่ าการ บา้นพกัชั่วคราวระดับ 1-2 โรงเกบ็พสัดุ ปอ้มยาม 
โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รางระบายน้ า ประตูเข้า-ออก เสาธง ล้อมร้ัว ประปา ลานจอดรถ ซ่ึงเปน็โครงการกอ่สร้างใหม่เพือ่กไ้ขปญัหาขาดแคลนน้ าใน

การเพาะปลูก  อปุโภค- บริโภคและเล้ียงสัตว์ ซ่ึงจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร จ านวน 510 ครอบครัว ประชาชน 20,000 คน
พืน้ทีรั่บประโยชน์ ประมาณ 4,000 ไร่

งบประมาณ ตาม พรบ.(เงินกู้) อนุมติังวด
6,600,000 6,600,000

          งบปกติ -จา้งเหมา 5,880,000       5,880,000      

-ค่าควบคุมงาน 720,000          720,000         
          เหลื่อมปี เบิกจา่ย ระยะเวลาก่อสรา้ง

-จา้งเหมา 573                573               วงเงินทั้งโครงการ
เงินกู้ -ค่าควบคุมงาน -                -               

คงเหลือ

-จา้งเหมา 5,879,427 5,879,427

-ค่าควบคุมงาน 720,000          720,000         

125,539,255 125,539,255

-จา้งเหมา 108,024,255.00  108,024,255.00 

-ค่าด าเนินการเองรวมค่าควบคุมงาน 17,515,000.00    17,515,000.00   

3,170,700 0
-จา้งเหมา 3,095,745 0
-ค่าควบคุมงาน 74,955 0 เงินกนัเหลือมปี เบกิจา่ย % เบกิจา่ย

135,309,955 132,139,255 6,599,426.72              6,599,426.72 100.00

ความก้าวหน้า - อนุมติัเงินงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รบัจา้ง
(ใบเบิก 19 ม.ีค. 58 เริม่อายสุัญญา

ซ้ือหรอืจา้ง 26 ม.ีค. 58 ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 20 ก.ค. 58 อายสุัญญา

10 เม.ย. 58 สัญญาเลขที่
7 เม.ย. 58 แก้ไขสัญญาครัง้ที่...
17 ส.ค. 58 สั่งหยดุงานครัง้ที่...
9 ก.ค. 58 วงเงินตามสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม 65.57%  (ปี 2559) แผน 88.38%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 68.09%  (ปี 2559) ผล 89.88%
 - ผลงาน
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา 3,095,745.00             -                               
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 74,955.00                  -                               
    (สะสม) รวม (บาท) 3,095,745.00             -                               

คิดเป็น (%) 100.00                      0.00

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

-ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง
-

117,000,000.00

ข้อมลูจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจา่ยสะสม       แผน  (Cash Flow) ผลจาก  GFMIS

อนุมติัรบัราคา
ส่งผลจดัจา้ง

13-ก.ค.-58วันประกาศเขตก่อสรา้ง

720 วัน
กจ.48/2558 (กสพ.) 

24-ก.ย.-60
ส่งประมาณการ
อนุมติัประมาณการ
อนุมติัแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ประกาศ TOR

27-ส.ค.-58
หจก.เล้าซุ่ยเซง ก่อสรา้ง

6-ต.ค.-58

ท าเรือ่งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ได้รบัอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

 ทรพัยส์ิน ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ

              ประเภทงาน
งานจา้งเหมา

งานจา้งเหมาบางส่วน
งานด าเนินการเอง

3.ตรวจสอบทรพัยส์ิน  ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ

4.การจา่ยค่าทดแทนที่ดินและค่ารือ้ยา้ย

งบประมาณ
   เงินงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รวม(บาท)

ปี 2559- ปี 2560
135,309,955

1.ปักหลักเขตที่ดิน
 อยูร่ะหว่างด าเนินการ

2.รงัวัดที่ดิน  ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

0.00

50.00

100.00

150.00

แผน  

ผล  

ขณะด ำเนนิกำร ขณะด ำเนนิกำร ขณะด ำเนนิกำร 



โครงการ     ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก.  โครงการระบบส่งน  าบ้านหนองผือ
ที่ต้ังจุดก่อสร้าง ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด    48  QTD 0214000E-1750500N ระวาง 5540-I

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม พรบ.(เงินกู้) อนุมัติงวด
50,000,000 38,500,000

       งบปกติ -จ้างเหมา -                   -                     

-ด าเนินการเอง 50,000,000     38,500,000       
       เหลื่อมปี เบิกจ่าย ระยะเวลาก่อสร้าง

-จ้างเหมา -               -                 วงเงินทั้งโครงการ
เงินกู้ -ด าเนินการเอง 11,510,085     11,510,085       

คงเหลือ
-จ้างเหมา -               -                 

-ด าเนินการเอง 38,489,915     38,489,915       

87,520,000 87,520,000

-ด าเนินการเอง 87,520,000 87,520,000

ปี 2560 113,202,200 -

-ด าเนินการเอง 113,202,200 -
เงินกันเหลือมปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย

250,722,200 126,020,000 38,489,915.02             38,489,915.02 100.00

ความก้าวหน้า 17 ธ.ค.52 อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง
(ใบเบิก 19 ม.ีค. 58 เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง 21 ธ.ค.58 ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 31 ม.ิย.58 อายุสัญญา

29 ม.ิย.58 สัญญาเลขที่
29 ม.ิย.58 แก้ไขสัญญาครั้งที่...
28 ก.ค.58 สั่งหยุดงานครั้งที่...
9-ก.ค.-58 วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 54.10%  (ปี 2559) แผน 99.54%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 54.41%  (ปี 2559) ผล 99.65%
 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา - -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 113,202,200.00      -                              

    (สะสม) รวม (บาท) 113,202,200.00      -                              

คิดเป็น (%) 129.34                 0.00

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

19-ก.พ.-59อนุมัติประมาณการ
อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR

ส่งประมาณการ

-ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง

180 วัน
สกก.6 (ซ) 10/2558

-
48,164,890.00

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจ่ายสะสม       แผน       (Cash
 Flow)

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติรับราคา
ส่งแผน/ผลจัดจ้าง

18-ส.ค.-58

17-ส.ค.-58
กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จ ากัด

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ

28-ก.ค.-58

2,000 ครอบครัว พื นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

ก่อสร้างระบบส่งน  า บ่อพักน  า ขนาด 5 * 5 *3.5 เมตร จ านวน 3 แห่ง และอารประกอบ งานขุดลอกอ่างหนองฝายใหญ ่งานท่อระบายน  า จ านวน 2 แห่ง

งานบันไดหินก่อ จ านวน 1 แห่ง งานรางระบายน  า ค.ส.ล. จ านวน 1 แห่ง งานถนนทางเข้าหัวงานสถานีสูบน  าบ้านหนองผือ จ านวน 1 แห่ง งานรั วมาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง งานบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จ านวน 1 หลัง งานคลองส่งน  าท้ายท่อส่งน  า จ านวน 1 แห่ง โดยสามารถช่วยเหลือราษฎรได้ 15 หมู่บ้าน 

              ประเภทงาน
                  งานจ้างเหมา

      งานด าเนินการเอง

250,722,200

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้

งานจ้างเหมาบางส่วน

   เงินงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง

งบประมาณ

รวม(บาท)

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน   ม.ิย.2558

2.รังวัดที่ดิน  ด าเนินการแล้ว ก.ค.2554

 ทรัพย์สิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ

วันประกาศเขตก่อสร้าง

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2558- ปี 2560

 การก่อสร้าง 17 ธ.ค.2552

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน
4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย

0
20
40
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80
100

แผน  

ผล  

ขณะด ำเนนิกำร ขณะด ำเนนิกำร ขณะด ำเนนิกำร 



โครงการ     ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่6 กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ข้อมูลรายงาน ณ

ช่ือ ปมก. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกกัเกบ็น้ าอา่งเกบ็น้ าล าคันฉู

ที่ต้ังจดุก่อสร้าง ต าบลโคกเพชรพัฒนา อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภูมิ

พิกัด  47 PQT 73302.7 m.E. - 15257.7 m.N. 

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด
ปี 2559

       งบปกติ -จา้งเหมา

-ค่าควบคุมงาน
       เหลื่อมปี ปี 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง

-จา้งเหมา วงเงนิทั้งโครงการ

-ค่าควบคุมงาน

ปี 2561

-จา้งเหมา

-ค่าควบคุมงาน

ปี 2562

-จา้งเหมา
-ค่าควบคุมงาน กันเหลือม เบิกจา่ย %เบิกจา่ย

514,917,000 514,917,000 - - -                     

ความก้าวหน้า อนุมัติเงนิงวด

ในการจดัหา ลงนามในสัญญา

ผู้รับจา้ง

(ใบเบิก เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรือจา้ง ครบอายสุัญญา

วงสูงสุด) อายสุัญญา
สัญญาเลขที่
แก้ไขสัญญาครั้งที่...

- สั่งหยดุงานครั้งที่...
- วงเงนิสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม  (ปี 2559) แผน
แผน/ผล ผลงาน สะสม  (ปี 2559) ผล

 - ผลงาน
 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง
    (สะสม) รวม (บาท)

คิดเป็น (%)

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

รอลงนามในสัญญา

ส่งผลจดัจา้ง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ เดือน 25 ตุลาคม 2559

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ประกาศ TOR
ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง
อนุมัติรับราคา

ส่งประมาณการ

อนุมัติประมาณการ

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้

 ปี 2559-ปี 2562
519,917,000

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน

 การก่อสร้าง -

2.รังวัดที่ดิน -

3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน  -

4.การจา่ยค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อยา้ย

 ทรัพยส์ิน  -

รวม(บาท)

วันประกาศเขตก่อสร้าง

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้

งบประมาณ
   เงนิงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
งานจา้งเหมา

งานจา้งเหมาบางส่วน
งานด าเนินการเอง

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559

31 ตุลาคม 2559

ผลผลิตที ่4 : ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า

สภาพพืน้ทีโ่ครงการ สภาพพืน้ทีโ่ครงการ สภาพพืน้ทีโ่ครงการ 



1 2 3 4 5

แผนงานสะสม 100% 100%

ผลงาน สะสม 100% 100%

 (ปี 2559) แผน 100% 100%

 (ปี 2559) ผล 100% 100%

 - จ้างเหมา 10,134,900.00  30,182,020.26  73,430,500.00  

 - ด าเนินการเอง - - 294,710.60      



6 7 8 9 10

124,495,514.00  56,739,942.88  81,539,475.63   - 42,620,872.70  

99,999.55          11,228,248.75  - 73,401,692.45  701,427.08      



11 12

72,599,570.35  35,100,000.00  

540,391.85      797,904.70      


