
โครงการ      ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

          งบปกติ

-                  -                   

          เหลื�อมปี 39,996,200.00 39,356,200.00

-ค่าควบคุมงาน -                  -                   

-

39,996,200.00 39,356,200.00

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา ลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก 9-ส.ค.-56 เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) 13-พ.ย.-56 อายุสัญญา

สัญญาเลขที�

8-ม.ค.-57 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

11-ก.พ.-57 สั�งหยุดงานครั�งที�...

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั�งโครงการ) 99.760%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั�งโครงการ) 86.675%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                     -                         

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 39,356,200.00  26,276,582.65       

    (สะสม) รวม (บาท) 39,356,200.00  26,276,582.65       

คิดเป็น (%) 100% 66.77%

สภาพปัญหา ผลงานช้ากว่าแผนเนื�องจากงานขุดลอกของฝ่ายเครื�องจักรกล เจอชั�นดินแข็งทําให้งานมีความล่าช้า  ส่วนงานก่อสร้างอาคารขณะนี�เริ�มดําเนินการ

และสาเหตุ ก่อสร้างแล้ว และมีการแก้ไขแบบเพิ�มระดับคันดินให้สูงขึ�น เพื�อเก็บกักนํ�าให้มากขึ�น

ความล่าช้า

แผนการ จัดทํางบประมาณฉบับ Revise และจัดซื�อวัสดุเพิ�มเติมเพื�อก่อสร้างงานในส่วนที�แก้ไขแบบ ปัจจุบันกําลังเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จใน 

แก้ไขปัญหา  ปีงบประมาณ 2557

อนุมัติรับราคา -

ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31  สิงหาคม 2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง 60

ประกาศ TOR สกก.6 (ซ.) 02/2557

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามซีวิลซัพพลาย

ส่งประมาณการ 22-ก.พ.-57

อนุมัติประมาณการ 22-เม.ย.-57

งานดําเนินการเอง

รวม

วันประกาศเขตก่อสร้าง 5-พ.ย.-56

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ 21-ก.พ.-57

ขุดลอกอ่างเก็บนํ�าหินลับมีดและอ่างหนองกุดโดนพร้อมคันดินโอบ

ท่อส่งนํ�าจากอ่างเก็บนํ�าหินลับมีด - หนองกุดโดน โดยใช้ท่อ AC Ø 0.60 ม. ความยาว  3,945เมตร 

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที�        

       สชป.6

              ประเภทงาน

ปี 2557               งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา

-ดําเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6   สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31 สิงหาคม 2557

   โครงการผันนํ�าจากฝายลําปะทาวฝั�งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บนํ�าหินลับมีด

ผลผลิตที 4 : ป้องกันและบรรเทาภัยจาก

นํ�า

   ตําบลโพนทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ ชลประทานขนาดกลาง
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โครงการ      ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

          งบปกติ

32,880,000 33,221,000

          เหลื�อมปี 65,596,800

64,444,800 64,444,800

-ดําเนินการเอง 1,152,000

          เหลื�อมปี

67,075,200 67,075,200

896,000

164,400,000 164,741,000

ความก้าวหน้า 2 ตค. 51 อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก - เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง  14 ต.ค. 53 ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) อายุสัญญา

สัญญาเลขที�

21  ต.ค.  52 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

3  มี.ค.  54 สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั�งโครงการ) 100.000%   (ปี 2557)  แผน 100.00%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั�งโครงการ) 99.588%   (ปี 2557)  ผล 99.588%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 67,075,200.00     57,011,802.75       

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 896,000.00          894,710.90            

    (สะสม) รวม (บาท) 67,971,200.00     57,906,513.65       

คิดเป็น (%) 100.00 85.19

สภาพปัญหา

และสาเหตุ

ความล่าช้า

   ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการตั�งแต่วันที� 10 กรกฎาคม 2557

แผนการ    มีการประชุมเร่งรัดและติดตามการทํางานของผู้รับจ้างโดยตลอด  และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามแผนที�มีการประชุมเร่งรัด

แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6  สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31  สิงหาคม 2557

    โครงการพัฒนากุดจับ-กุดหมากเห็บ

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิมพืนที

ชลประทาน

    บ้านโนนสะอาด  ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ชลประทานขนาดกลาง

 ขุดลอกหนองนํ�า  ทํานบดินหัวงานพร้อมขุดลอก  อาคารรับนํ�า  ท่อระบายนํ�า  อาคารรับนํ�าท่อสี�เหลี�ยม  ขนาด 2.00*2.00 ม.  ท่อรับนํ�าและระบายนํ�า Ø 

1.00 ม.  และอาคารประกอบ

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที�            

   สชป.6

              ประเภทงาน

ปี 2554               งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา

ปี 2555       งานจ้างเหมาบางส่วน

-จ้างเหมา

งานดําเนินการเอง

ปี 2556

 - จ้างเหมา

-ดําเนินการเอง

รวม

วันประกาศเขตก่อสร้าง  3  พ.ย.  54

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ 24-มี.ค.-54

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด

ส่งประมาณการ  4  พ.ค.  54

อนุมัติประมาณการ 22 พ. ค.  56

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง 750

ประกาศ TOR กจ.6/2554(พสก.1)

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

อนุมัติรับราคา -

ส่งผลจัดจ้าง

   ชึ�งผู้รับจ้างขอใช้มติ ครม. ต่อเวลาไปอีก 180 วัน  และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงาน  เนื�องจากรอการ  แก้ไขสัญญาตั�งแต่วันที� 16 ต.ค. 2556

   ปัจจุบันกรมฯ ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาแล้ว และได้ลงนามในสัญญาเพิ�มเติมเมื�อวันที� 23 มิถุนายน 2557    คณะกรรมการตรวจการจ้างสั�งให้

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31  สิงหาคม 2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS

   ขั�นตอนการแก้ไขแบบ ผส.ชป.6 ได้อนุมัติแบบแล้วเมื�อวันที� 29 ส.ค. 2556 และขณะนี�อยู่ในขั�นตอนการแก้ไขสัญญา 

กอ่สรา้งถนน ป้ายโครงการกอ่สรา้งถนน
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โครงการ      ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

          งบปกติ

6,240,400 7,810,067

          เหลื�อมปี

57,305,900 57,305,900

-ดําเนินการเอง 434,000 434,000

          เหลื�อมปี

31,010,800 31,010,800

          เหลื�อมปี 355,000 355,000

80,742,900 80,742,900

369,670 2,422,300

176,458,670 180,080,967

ความก้าวหน้า 17 ธค. 52 อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก - เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) 5  ส.ค.  52 อายุสัญญา

3  มิ.ย.  54 สัญญาเลขที�

7  มิ.ย.  54 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

8  ธ.ค.  54 สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั�งโครงการ) 80.350%   (ปี 2557)  แผน 80.350%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั�งโครงการ) 65.525%   (ปี 2557)  ผล 65.525%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 80,742,900.00  21,916,808.27       

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 2,422,300.00    885,243.75            

    (สะสม) รวม (บาท) 83,165,200.00  22,802,052.02       

คิดเป็น (%) 100.00 27.418

สภาพปัญหา มีความล่าช้าเนื�องจากฐานรากของโรงสูบนํ�าพบชั�นดินอ่อนต้องทดสอบการรับนํ�าหนักของดินฐานราก และได้ดําเนินการแก้ไขแบบโดยส่วน 

และสาเหตุ วิศวกรรม สชป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลี�ยนจุดที�ตั�งบ่อกระจายนํ�า  เนื�องจากปัญหาที�ดินต้องมีการแก้ไขแบบโดยบริษัทที�ปรึกษาดําเนินการ 

ความล่าช้า และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงานตั�งแต่วันที� 1 มีนาคม 2557 เพื�อรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันอยู่ในขั�นตอนเสนอกรมขออนุมัติแก้ไขแบบ

แผนการ เร่งรัดการแก้ไขแบบและการแก้ไขสัญญา

แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6   สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31 สิงหาคม 2557

    โครงการสถานีสูบนํ�าบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายนํ�า

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิม

พื�นที�ชลประทาน

    บ้านหนองสีหนาด  ตําบลโนนสะอาด  อําเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น ชลประทานขนาดกลาง

สถานีสูบนํ�า อัตราการสูบ 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกนํ�า 70 เมตร. จํานวน 4  เครื�อง   ท่อเหล็กส่งนํ�า Ø 0.80 ม. ความยาว 7,774 ม. และอาคารประกอ

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที�   

            สชป.6

              ประเภทงาน

ปี 2554               งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา

ปี 2555       งานจ้างเหมาบางส่วน

-จ้างเหมา

งานดําเนินการเอง

ปี 2556

 - จ้างเหมา

 -ดําเนินการเอง

 -ดําเนินการเอง

 - จ้างเหมา

ปี 2557

รวม

วันประกาศเขตก่อสร้าง  15 พย.54

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ 13 มค. 55

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ กจิการร่วมค้า ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั�น

ส่งประมาณการ 1 กพ. 55

อนุมัติประมาณการ 21 พค. 57

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง 840

ประกาศ TOR กจ.5/2555(พสก.1)

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

อนุมัติรับราคา -

ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31  สิงหาคม  2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS

อาคารจา่ยน้ํา อาคารจา่ยน้ํา
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

         ปี 2556

 - จ้างเหมา - -

          งบปกติ  - ดําเนินการเอง 25,000,000 20,105,000

          เหลื�อมปี

รวม 25,000,000 20,105,000

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก  24 ก.ค. 55 เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง 6-ส.ค.-55 ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) 30 ก.ค. 55 อายุสัญญา

- สัญญาเลขที�

19 ธค. 55 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

28-ธ.ค.-56 สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 100.00 %

แผน/ผล ผลงาน สะสม 100.00 %

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 85,754.82            85,628.25              

    (สะสม) รวม (บาท) 85,754.82            85,628.25              

คิดเป็น (%) 100.00 99.85

สภาพปัญหา

และสาเหตุ

ความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6 สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31  สิงหาคม 2557

   ฝายบ้านใหม่สําราญ

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิม

พื�นที�ชลประทาน

   บ้านโนนกะบาก  ตําบลนางแดด  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ ชลประทานขนาดเล็ก

  - ประเภทฝายและท่อลอดถนน    สันฝายยาว 40.00 เมตร  สูง 3.50 เมตร  จํานวน  2  แห่ง

 - ขุดดินลอกลําห้วยก้นกว้างสุด 4.00 เมตร  ยาว 3,187.50 เมตร  ลึกเฉลี�ย 3.50 เมตร   พร้อมคันดินโอบสองข้าง

   เงินงวด - เบิกที�              

 สชป.6

              ประเภทงาน

              งานจ้างเหมา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

งานดําเนินการเอง

วันประกาศเขตก่อสร้าง 27-ธ.ค.-55

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ 25-ม.ค.-56

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามซีวิลซัพพลาย

ส่งประมาณการ 1 ก.พ. 56

อนุมัติประมาณการ 10 มิ.ย.  56

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง 129 วัน

ประกาศ TOR สกก.6 (ช.) 01/2556

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

อนุมัติรับราคา -

   มีฝนตกหนักในพื�นที�ก่อสร้างทําให้การขนส่งวัสดุเป็นไปด้วยความลําบากทําให้งานก่อสร้างล่าช้าทําให้งานก่อสร้างไม่แล้ว 

เสร็จในปีงบประมาณ 2556   เงินกันเหลื�อมปี จํานวน  85,754.82 บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายหมดแล้วขณะนี�อยู่ในขั�นตอนจัดทํา

เอกสารส่งมอบโครงการให้กับองค์กรส่วนปกครองท้องถิ�น

ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31  สิงหาคม 2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS

ระหวา่งดําเนนิการ ป้ายโครงการ ระหวา่งดําเนนิการ
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โครงการ      ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

          งบปกติ

-                  -                   

          เหลื�อมปี 16,700,000.00 16,078,000.00

-ค่าควบคุมงาน -                  -                   

-

16,700,000.00 16,078,000.00

ความก้าวหน้า - อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก 15-ส.ค.-56 เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) 13-พ.ย.-56 อายุสัญญา

- สัญญาเลขที�

8-ม.ค.-57 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

10-ก.พ.-57 สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั�งโครงการ) 100.000%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั�งโครงการ) 90.140%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                     -                         

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 16,078,000.00  13,307,168.33       

    (สะสม) รวม (บาท) 16,078,000.00  13,307,168.33       

คิดเป็น (%) 100% 82.766%

สภาพปัญหา  ไม่มีอุปสรรคในการทํางาน

และสาเหตุ

ความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6   สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31  สิงหาคม 2557

    ส่วนประกอบอื�น   สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ�ไชย (อันเนื�องมาจากพระราชดําริ )

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิม

พื�นที�ชลประทาน

    บ้านโพธิ�ไชย  ตําบลโพธิ�ไชย  อําเภอโคกโพธิ�ไชย  จังหวัดขอนแก่น ชลประทานขนาดกลาง

อาคารสํานักงาน  ขนาด 6.00*20.00 ม. ถนนเข้าหัวงาน อาคารโรงจอดรถ อาคารบ้านพักชั�วคราว ระดับ 1-2  อาคารป้อมยาม

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที�        

       สชป.6

              ประเภทงาน

ปี 2557               งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา

-ดําเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

งานดําเนินการเอง

รวม

วันประกาศเขตก่อสร้าง 7-พ.ย.-56

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ 21-ก.พ.-57

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ บริษัท ไทย พิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จํากัด

ส่งประมาณการ 22-ก.พ.-57

อนุมัติประมาณการ 21-มิ.ย.-57

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง 120

ประกาศ TOR สกก.6 (ซ.) 03/2557

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

อนุมัติรับราคา -

ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที�  31  สิงหาคม  2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด

ปี 2556

          งบปกติ  - จ้างเหมา 72,100,000 72,100,000 72,100,000

 - ดําเนินการเอง 1,176,000 2,163,000

          เหลื�อมปี ปี 2557

 - จ้างเหมา 96,154,800 96,154,800 144,029,340

 - ดําเนินการเอง 2,353,000 3,672,500

ปี 2558

 - จ้างเหมา 192,245,200 192,245,200 -

 - ดําเนินการเอง 2,290,000 -

รวม 366,319,000 360,500,000 221,964,840

ความก้าวหน้า 17-ธ.ค.-52 อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก 20-ธ.ค.-55 เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง 14 ม.ค. 56 ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) 20-ธ.ค.-55 อายุสัญญา

17 ม.ค. 56 สัญญาเลขที�

24-ม.ค.-56 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

- สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 33.990%   (ปี 2557) แผน 94.740%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 92.854%   (ปี 2557)  ผล 100.000%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 144,029,340.00   124,933,240.41     

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 3,672,500.00       2,626,303.15         

    (สะสม) รวม (บาท) 147,701,840.00   127,559,543.56     

คิดเป็น (%) 100.00 86.36

สภาพปัญหา

และสาเหตุ

ความล่าช้า

แผนการ ผู้รับจ้างทํางานเร็วกว่าแผนต้องของบประมาณมาเพิ�มเพื�อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6 สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31  สิงหาคม 2557

  สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ�ไชย (อันเนื�องมาจากพระราชดําริ )

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิมพืนที

ชลประทาน

  บ้านโพธิ�ไชย  ตําบลโพธิ�ไชย  อําเภอโคกโพธิ�ไชย  จังหวัดขอนแก่น ชลประทานขนาดกลาง

สถานีสูบนํ�า  เครื�องสูบนํ�าชนิดหอยโข่ง Q = 0.40 ลบ.ม./วินาที ระยะยกนํ�า 100 เมตร จํานวน 5 เครื�อง       Q = 0.30 ลบ.ม/วินาที  

ระยะยกนํ�า 25 เมตร จํานวน 1 เครื�อง    ระบบส่งนํ�าสาย MP1 ท่อเหล็กเหนียว Ø 1,000 มม. กม.0+000 ถึง 0+400   

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.  

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

   เงินงวด - เบิกที�       

สํานักพัฒนาแหล่งนํ�า

ขนาดกลาง

              ประเภทงาน

                  งานจ้างเหมา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

งานดําเนินการเอง

วันประกาศเขตก่อสร้าง 21-พ.ค.-56

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ 14-มิ.ย.-56

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ สี�แสงการโยธา (1979) จํากัด

ส่งประมาณการ 2-ก.ค.-56

อนุมัติประมาณการ 19-ต.ค.-58

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง 840 วัน

ประกาศ TOR กจ.11/2556 (กสพ.)

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

อนุมัติรับราคา -

ไม่มีอุปสรรคในการทํางาน

ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31  สิงหาคม 2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS

กจิกรรมงานวางทอ่ กจิกรรมงานวางทอ่ บอ่พักน้ํา
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

         ปี 2556

 - จ้างเหมา 7,496,800 7,496,800

          งบ  กปร.  - ดําเนินการเอง 10,698,664 10,698,664

          เหลื�อมปี

รวม 18,195,464 18,195,464

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก 22-ส.ค.-56 เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด)   12 ก.ย. 56 อายุสัญญา

- สัญญาเลขที�

  18 ก.ย. 56 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

25-ก.ย.-56 สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 100.00 %

แผน/ผล ผลงาน สะสม 99.84 %

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 7,496,800.00      7,436,361.33         

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 10,698,664.00    10,407,400.27       

    (สะสม) รวม (บาท) 18,195,464.00    17,843,761.60       

คิดเป็น (%) 100.00 98.07

สภาพปัญหา

และสาเหตุ

ความล่าช้า

แผนการ   

แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6 สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31  สิงหาคม 2557

 สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านหนองนาคํา ระยะที�1 (อันเนื�องจากพระราชดําริ)

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิม

พื�นที�ชลประทาน

 บ้านหนองนาคํา  ตําบลบ้านโคก  อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น ชลประทานขนาดกลาง

ระบบส่งนํ�าสาย MP (ท่อ AC) Ø 600 มม. กม.0+000 ถึง 1+625  พร้อมอาคารประกอบ  งานข้อโค้ง จํานวน 5 แห่ง , อาคารจ่ายนํ�า-

เข้านา ขนาด Ø 100 มม. จํานวน 2 แห่ง , อาคารระบายตะกอน จํานวน 1 แห่ง และ อาคารท่อลอดถนน จํานวน 1 แห่ง

   เงินงวด - เบิกที�              

 สชป.6

              ประเภทงาน

              งานจ้างเหมา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

งานดําเนินการเอง

วันประกาศเขตก่อสร้าง 26-ต.ค.-56

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ 30-ก.ย.-56

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ บ.พรอสเพอร์โซลูชั�น จํากัด

ส่งประมาณการ 15-ม.ค.-57

อนุมัติประมาณการ 14-พ.ค.-57

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง 120

ประกาศ TOR -

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

อนุมัติรับราคา -

 ไม่มีอุปสรรคในการทํางาน  และปัจจุบันเหลืองานจัดทําป้ายโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2557

ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31  สิงหาคม 2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS

กจิกรรมป้ายโครงการ
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

         ปี 2554

 - จ้างเหมา 24,099,000.00 24,099,000.00

          งบ  กปร.  - ดําเนินการเอง -                        

          เหลื�อมปี

รวม 24,099,000 24,099,000

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก 16-พ.ค.-56 เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) 19-พ.ย.-56 อายุสัญญา

16-21 มค.57 สัญญาเลขที�

21-เม.ย.-57 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

20-พ.ค.-57 สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 0.00 %

แผน/ผล ผลงาน สะสม 0.00 %

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 24,099,000.00    2,733,273.43         

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง -                       -                         

    (สะสม) รวม (บาท) 24,099,000.00    2,733,273.43         

คิดเป็น (%) 100.00 11.34

สภาพปัญหา

และสาเหตุ

ความล่าช้า

แผนการ ประกาศ TOR แล้วเมื�อวันที� 16-21  ม.ค. 2557  ได้ประกาศประกวดราคาใหม่แล้ว และเคาะราคาวันที� 16 พ.ค.2557

แก้ไขปัญหา

 หจก. เอส เอส วี คอนสตรัคชั�น สัญญาเลขที� สชป.6(จ) 12/2554 ลว. 30ก.ย.54  ราคา  24,099,000  บาท  อายุสัญญา  240  วัน  

เริ�ม 1 ธ.ค. 54 สิ�นอายุสัญญา  27 ก.ค. 55   ผลงานก่อสร้าง ณ สิ�นเดือน พ.ค. 56 ได้ 13.8%  กรมชลประทานได้อนุมัติยกเลิก

สัญญาเมื�อวันที� 16 พ.ค.56

24,600,000 บาท  อนุมัติรับราคาแล้ว ขณะนี�อยู่ในระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื�องจากต้องรองบประมาณเพิ�มเติม

ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31  สิงหาคม 2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS

ประกาศ TOR -

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

อนุมัติรับราคา -

ส่งประมาณการ -

อนุมัติประมาณการ -

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง -

งานดําเนินการเอง

วันประกาศเขตก่อสร้าง -

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ -

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ บริษัท จันทร์นที (2549) จํากัด

สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า  อัตราการสูบ0.28  ลบ.ม./วินาที  ระยะยกนํ�า  60  เมตร จํานวน  1  แห่ง  ท่อเหล็กส่งนํ�า Ø 0.30 ม. 

 ยาวรวม   5,270   ม.

   เงินงวด - เบิกที�              

 สชป.6

              ประเภทงาน

              งานจ้างเหมา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6 สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31 สิงหาคม 2557

 สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านไทรงาม (อันเนื�องมาจากพระราชดําริ)

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิม

พื�นที�ชลประทาน

 บ้านไทรงาม  ตําบลวังชมภู    อําเภอหนองบัวแดง     จังหวัดชัยภูมิ ชลประทานขนาดกลาง

กอ่นดําเนนิการ
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

          งบปกติ 22,500,000 22,500,000

471,000 900,000

          เหลื�อมปี

60,000,000 -

18,000,000 -

67,500,000 -

20,250,000 -

188,721,000 23,400,000

ความก้าวหน้า 17-ธ.ค.-52 อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก 15-ส.ค.-56 เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) 18-ต.ค.-56 อายุสัญญา

13-ก.ย.-56 สัญญาเลขที�

16-ต.ค.-56 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

18-พ.ย.-56 สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 29.557%   (ปี 2557)  แผน 48.400%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 43.460%   (ปี 2557)  ผล 100.000%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 22,500,000.00    22,500,000.00       

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 900,000.00          899,990.80            

    (สะสม) รวม (บาท) 23,400,000.00    23,399,990.80       

คิดเป็น (%) 100.00 100.00

สภาพปัญหา

และสาเหตุ

ความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

งบประมาณ

ปี 2557

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6 สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31  สิงหาคม 2557

  สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิม

พื�นที�ชลประทาน

  บ้านดงป่าเปือย  ตําบลทุ่งพระ  อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ชลประทานขนาดกลาง

 - จ้างเหมา

 - ดําเนินการเอง

รวม

ก่อสร้างสถานีสูบนํ�าพร้อมติดตั�งเครื�องสูบนํ�าขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที H= 50 ม. จํานวน 2 เครื�อง งานระบบส่งนํ�า MP พร้อม 

อาคารประกอบ งานระบบส่งนํ�า MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งนํ�า ขนาด   Ø 800 มม. ยาว 1,850.00 ม. 

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

งานท่อส่งนํ�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.

   เงินงวด - เบิกที�       

สํานักพัฒนาแหล่งนํ�า

ขนาดกลาง

              ประเภทงาน

                  งานจ้างเหมา

25-มี.ค.-57

14-พ.ย.-58

600 วัน

งานดําเนินการเอง

19-พ.ย.-56

27-ก.พ.-57

วรายุทธ(เลี�ยงฮะ)การปิโตรเลี�ยม

กจ.9/2557(กสพ.)

-

-

ประกาศ TOR

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง

อนุมัติรับราคา

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31  สิงหาคม 2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS

ส่งผลจัดจ้าง

วันประกาศเขตก่อสร้าง

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้

ส่งประมาณการ

อนุมัติประมาณการ

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง

 - จ้างเหมา

 - ดําเนินการเอง

ปี 2558

 - จ้างเหมา

 - ดําเนินการเอง

ปี 2559

กอ่สรา้งอาคารบงัคับน้ํา ผสก.6 ตรวจเยยีมดงูาน กอ่สรา้งสถานสีบูน้ํา
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

         ปี 2556

 - จ้างเหมา - -

          งบ  กปร.  - ดําเนินการเอง 21,461,300 21,461,300

          เหลื�อมปี

รวม 21,461,300 21,461,300

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก 6-ก.ย.-56 เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) 21-มี.ค.-57 อายุสัญญา

4-เม.ย.-57 สัญญาเลขที�

22-เม.ย.-57 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

21-พ.ค.-57 สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 71.57 %

แผน/ผล ผลงาน สะสม 65.58 %

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา -                       -                         

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 21,461,300.00    2,404,309.40         

    (สะสม) รวม (บาท) 21,461,300.00    2,404,309.40         

คิดเป็น (%) 100.00 11.20

สภาพปัญหา

และสาเหตุ

ความล่าช้า

แผนการ

แก้ไขปัญหา

 มีอุปสรรคในพื�นที� เนื�องจากฝนตก ขณะนี�กําลังเร่งรัดงานเพื�อให้เสร็จในปีงบประมาณ 2557

ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31   สิงหาคม 2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS

ประกาศ TOR สกก.6 (ซ.) 05/2557

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

อนุมัติรับราคา -

ส่งประมาณการ 13-มิ.ย.-57

อนุมัติประมาณการ 10-ก.ย.-57

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง 90

งานดําเนินการเอง

วันประกาศเขตก่อสร้าง 19-มี.ค.-57

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ 12-มิ.ย.-57

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามซีวิลซัพพลาย

ระบบส่งนํ�าสาย MP (ท่อ AC) Ø 600 มม. กม.1+625  ถึง กม.3+800  พร้อมอาคารประกอบงานข้อโค้ง จํานวน 2 แห่ง , อาคารจ่ายน

เข้านา ขนาด Ø 100 มม. จํานวน 7 แห่ง , อาคารระบายตะกอน จํานวน 1 แห่ง และ อาคารท่อลอดถนน จํานวน 1 แห่ง

   เงินงวด - เบิกที�              

 สชป.6

              ประเภทงาน

              งานจ้างเหมา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6 สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31 สิงหาคม 2557

 สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ�าบ้านหนองนาคํา ระยะที�2 (อันเนื�องจากพระราชดําริ)

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิม

พื�นที�ชลประทาน

 บ้านหนองนาคํา  ตําบลบ้านโคก  อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น ชลประทานขนาดกลาง

กจิกรรมบอ่พักน้ํา
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โครงการ      ข้อมูลรายงาน ณ

ชื�อ ปมก.

ที�ตั�งจุดก่อสร้าง

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด

          งบปกติ

3,359,000.00   3,359,000.00   

          เหลื�อมปี 6,617,000.00 6,617,000.00

-ค่าควบคุมงาน -                  -                   

          งบ  กปร.

-

9,976,000.00 9,976,000.00

ความก้าวหน้า - อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง

(ใบเบิก 21-ต.ค.-56 เริ�มอายุสัญญา

ซื�อหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด) 1-พ.ค.-57 อายุสัญญา

20-พ.ค.-57 สัญญาเลขที�

26-พ.ค.-57 แก้ไขสัญญาครั�งที�...

27-มิ.ย.-57 สั�งหยุดงานครั�งที�...

-

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั�งโครงการ) 57.640%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั�งโครงการ) 47.440%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 3,359,000.00    -                         

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 6,617,000.00    2,095,124.56         

    (สะสม) รวม (บาท) 9,976,000.00    2,095,124.56         

คิดเป็น (%) 100% 21.002%

สภาพปัญหา

และสาเหตุ

ความล่าช้า

แผนการ เร่งรัดงานตอกเสาเข็มและจัดหาแรงงานให้ทันกับงานก่อสร้าง

แก้ไขปัญหา

งานล่าช้า ต้องรอผู้รับจ้างตอกเสาเข็มก่อนดําเนินงานก่อสร้างอาคาร

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557

    สํานักงานก่อสร้าง 6   สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง 31  สิงหาคม 2557

    ส่วนประกอบอื�น สถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าตําบลบ้านดง  อันเนื�องมาจากพระราชดําริ

ผลผลิตที 2 : จัดหาแหล่งนําและเพิม

พื�นที�ชลประทาน

    บ้านดง  ตําบลบ้านดง  อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น ชลประทานขนาดกลาง

อาคารสํานักงาน  ขนาด 6.00*20.00 ม. ถนนเข้าหัวงาน อาคารโรงจอดรถ อาคารบ้านพักชั�วคราว ระดับ 1-2  อาคารป้อมยาม

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที�        

       สชป.6

              ประเภทงาน

ปี 2557               งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา

-ดําเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

งานดําเนินการเอง

รวม

วันประกาศเขตก่อสร้าง 11-เม.ย.-57

ทําเรื�องขออนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ 10-ก.ค.-57

ได้รับอนุญาตใช้พื�นที�ป่าไม้ บ.พีวายอาร์ เอ็นจิเนียริ�ง

ส่งประมาณการ -

อนุมัติประมาณการ -

อนุมัติแผนจัดซื�อ/จัดจ้าง 60

ประกาศ TOR สกก.6 (จ) 02 / 2557

ประกาศ จัดซื�อ/จัดจ้าง -

อนุมัติรับราคา -

ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที� 31   สิงหาคม  2557

การเบิกจ่ายสะสม
         แผน         

(Cash Flow)

             ผล             

       จาก  GFMIS
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กอ่สรา้งอาคาร ททํีาการ บา้นพัก กอ่สรา้งอารคาร ททํีาการ บา้นพัก เจา้หนา้ทีท่ดสอบดนิ
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