
โครงการ     ส ำนักงำนก่อสร้ำง 11 ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ที่ตัง้จุดก่อสร้าง พ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด
          งบปกติ

24,600,000 24,600,000
          เหลือ่มปี -               -               

-ค่าควบคุมงาน -               -               
          งบ  กปร.

- ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

กันเหลือม เบกิจ่าย %เบกิจ่าย

24,600,000 24,600,000 24,600,000.00           - -                 

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง
(ใบเบกิ 16-พ.ค.-56 เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 19-พ.ย.-56 อายุสัญญา

16-21 มค.57 สัญญาเลขที่
21-เม.ย.-57 แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
20-พ.ค.-57 สัง่หยุดงานครั้งที.่..

- วงเงินสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) 100.000%   (ป ี2558)  แผน 100.00%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) 25.000%   (ป ี2558)  ผล 25.00%

 - ผลงาน

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา 21,062,029.52   743,428.90       

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง - -

    (สะสม) รวม (บาท) 21,062,029.52   743,428.90       

คิดเปน็ (%) 85.62            3.02               

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ ได้ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายนป ี2558
แก้ไขปญัหา

ผู้รับจ้างไม่เข้าไปด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ท าให้งานล่าช้ากว่าแผนมาก ซ่ึงผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับและจะท างานให้แล้วเสร็จ

อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจัดจ้าง 24,600,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

การเบกิจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

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

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 210

ประกาศ TOR จส. 5/2557 (กสพ.)
ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ บริษัท จันทร์นที (2549) จ ากัด

งานด าเนินการเอง

รวม

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

1. เปน็โครงการขนาดเล็ก

สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ  อัตรำกำรสูบ0.28  ลบ.ม./วนิำที  ระยะยกน  ำ  60  เมตร จ ำนวน  1  แห่ง  ท่อเหล็กส่งน  ำ Ø 0.30 ม.  ยำวรวม   5,270   ม.

พื นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

งบประมาณ

   เงินงวด - เบกิที่        
       สชป.6

              ประเภทงาน
ป ี2557               งานจ้างเหมา
-จ้างเหมา
-ด าเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

  47 QQT 779480E-1785320N ระวำง 5341-II ชลประทำนขนำดกลำง
  บ้ำนไทรงำม  ต ำบลวงัชมภู    อ ำเภอหนองบัวแดง     จงัหวดัชัยภูมิ

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

31 สิงหำคม 2558

  สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน  ำบ้ำนไทรงำม (อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ) ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

    ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.

ที่ตัง้จดุก่อสร้าง
พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัตงิวด
ป ี2558

          งบปกติ ตัง้งบประมาณ 50,561,200 50,561,200 50,561,200

ค่าควบคุมงาน 1,516,800 1,516,800 1,516,800
          เหลื่อมปี ป ี2559

ผูกพันงบประมาณ - - -

ป ี2560

ผูกพันงบประมาณ - - -

ความก้าวหน้าดา้นที่ดนิ

รวม 52,078,000 52,078,000 52,078,000

ความก้าวหน้า อนุมัตเิงินงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจา้ง
(ใบเบกิ 1-เม.ย.-57 เริม่อายสุัญญา

ซ้ือหรือจา้ง - ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 25-ก.ย.-57 อายสุัญญา

19-ก.ย.-57 สัญญาเลขที่
2-ต.ค.-57 แก้ไขสัญญาครัง้ที่...
17-ธ.ค.-57 สั่งหยดุงานครัง้ที่...
2-ต.ค.-57 วงเงินสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 17.256%   (ป ี2558) แผน 86.323%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 31.630%   (ป ี2558)  ผล 98.578%

 - ผลงาน

 - เบกิจา่ย  - จา้งเหมา 50,561,200.00    47,897,882.85     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 1,516,800.00      1,146,714.35       

    (สะสม) รวม (บาท) 52,078,000.00    49,044,597.20     

คิดเปน็ (%) 100.00              94.73                 

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปญัหา

อนุมัตริับราคา -
ส่งผลจดัจา้ง 265,446,300

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2558

การเบกิจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ไดร้ับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ บ. สหคิมมอเตอร์ จ ากัด

ประกาศ TOR กจ.13/2558(กสพ.)
ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -

ส่งประมาณการ 26 ธ.ค. 57

อนุมัตแิผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 840
อนุมัตปิระมาณการ 13 เม.ย. 60

4.การจา่ยค่าทดแทนที่ดนิและค่ารือ้ยา้ย

 ทรัพยส์ิน แล้วเสร็จเมือ่ป ี2554

กอ่สร้ำงสถำนีสูบน  ำพร้อมเคร่ืองสูบน  ำแบบจุ่มใชม้อเตอร์ไฟฟ้ำ Q = 3 ลบ.ม./วนิำที ระยะยกน  ำ 5 เมตร จ ำนวน 20 เคร่ือง   

อตัรำกำรสูบรวม 60 ลบ.ม./วนิำที และโรงสูบขนำด กวำ้ง 35.00 ม.   ยำว 76.00 ม. สูง 15.10  
โดยสำมำรถชว่ยเหลือพื นที่กำรเกษตรของรำษฎรได้ประมำณ 6,000 ไร่

   เงินงวด - เบกิที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

      งานจา้งเหมาบางส่วน

  หมู่ 12 บ้ำนพระคือ ต ำบลพระลับ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่

สรุปขอ้มลู  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ 2558

    ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่6 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง 31 สิงหำคม 2558

   ประตูระบำยน  ำคลองระบำยน  ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ผลผลิตที่ 4 : ปอ้งกันและบรรเทาภัยจากน้ า

   48 QTC 279642E-1807332N ระวำง 5541-I ชลประทำนขนำดกลำง

งานด าเนินการเอง

วนัประกาศเขตก่อสร้าง 19-ธ.ค.-57
ท าเรือ่งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ 24 ธ.ค. 57

1.ปกัหลักเขตที่ดนิและประกาศเริม่ด าเนิน
 การก่อสร้าง
2.รังวดัที่ดนิ แล้วเสร็จเมือ่ป ี2554
3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน แล้วเสร็จป ี2554
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ที่ตัง้จดุก่อสร้าง ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
ระยะยกน  ำ 25 เมตร จ ำนวน 1 เคร่ือง    ระบบส่งน  ำสำย MP1 ท่อเหล็กเหนียว Ø 1,000 มม. กม.0+000 ถงึ 0+400   

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

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัตงิวด

          งบปกติ 360,500,000 270,297,598
5,819,000 5,886,585

          เหลื่อมปี 270,297,598
5,867,049

-

19,536

ป ี2558
87,125,000 56,884,343

51,085

กันเหลือม เบกิจา่ย คงเหลือ %เบกิจา่ย

25,468,836.33  25,468,836.33  -                 -                

ความก้าวหน้า 17-ธ.ค.-52 อนุมัตเิงินงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจา้ง
(ใบเบกิ 20-ธ.ค.-55 เริม่อายสุัญญา

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

17 ม.ค. 56 สัญญาเลขที่
24-ม.ค.-56 แก้ไขสัญญาครัง้ที่...
29-พ.ค.-56 สั่งหยดุงานครัง้ที่...
24-ม.ค.-56 วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 91.360%   (ป ี2558) แผน 91.360%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 92.376%   (ป ี2558)  ผล 92.376%

 - ผลงาน

 - เบกิจา่ย  - จา้งเหมา 56,884,343.00    43,819,330.62     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 51,085.00          50,640.00           

    (สะสม) รวม (บาท) 56,935,428.00    43,869,970.62     

คิดเปน็ (%) 65.29 50.29

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ ผู้รับจา้งท างานเร็วกวา่แผนตอ้งของบประมาณมาเพ่ิมเพ่ือเบกิจา่ยให้กับผู้รับจา้ง
แก้ไขปญัหา

อนุมัตแิผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 840 วนั
ประกาศ TOR กจ.11/2556 (กสพ.)

อนุมัตริับราคา -
ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -

ส่งผลจดัจา้ง 360,500,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2558

การเบกิจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

สรุปขอ้มลู  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ 2558

    ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่6 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง 31 สิงหำคม 2558

  สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟำ้บ้ำนโพธิ์ไชย (อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ ) ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

-ด าเนินการเอง

งบประมาณ

  บ้ำนโพธิ์ไชย  ต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จงัหวัดขอนแกน่
  48 QTC 222500E-1769000N ระวำง 5440-I ชลประทำนขนำดกลำง

สถำนีสูบน  ำ  เคร่ืองสูบน  ำชนิดหอยโขง่ Q = 0.40 ลบ.ม./วินำที ระยะยกน  ำ 100 เมตร จ ำนวน 5 เคร่ือง       Q = 0.30 ลบ.ม/วินำที  

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

      งานจา้งเหมาบางส่วน

ป ี2556  - 2557

-จา้งเหมา

โดยสำมำรถชว่ยเหลือพื นทีก่ำรเกษตรของรำษฎรได้ประมำณ 20,000 ไร่ และชว่ยเหลือรำษฎรจ ำนวน 8 หมู่บ้ำน 3,617 ครอบครัว 14,508 คน

   เงินงวด - เบกิที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

-เบกิจา่ยจา้งเหมา
-เบกิจา่ยด าเนินการเอง

-คงเหลือจา้งเหมา

-คงเหลือด าเนินการเอง

1.ปกัหลักเขตที่ดนิและประกาศเริ่มด าเนิน

งานด าเนินการเอง

อนุมัตปิระมาณการ 19-ต.ค.-58

วนัประกาศเขตก่อสร้าง 21-พ.ค.-56

ไดร้ับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ สี่แสงการโยธา (1979) จ ากัด
ท าเรือ่งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ 14-ม.ิย.-56

ส่งประมาณการ 2-ก.ค.-56

 ทรัพยส์ิน (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

 - ด าเนินการเอง
 - จา้งเหมา

ความก้าวหน้าดา้นที่ดนิ
      กันเหลือมป ี2557

 การก่อสร้าง วันที่ 2 ธ.ค. 2552

2.รังวัดที่ดนิ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดนิและค่ารื้อยา้ย
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ทีต่ั้งจดุก่อสร้าง พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ปี 2558

          งบปกติ

6,125,000
          เหลื่อมปี -               

6,125,000

- - -

ความก้าวหน้าด้านทีด่ิน

รวม 0 6,125,000 6,125,000

ความก้าวหน้า 6-ก.พ.-58 อนุมัติเงินงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจา้ง
(ใบเบิก เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรือจา้ง - ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 13-ต.ค.-57 อายสุัญญา

สัญญาเลขที่
แก้ไขสัญญาครั้งที.่..

28-พ.ย.-58 สั่งหยดุงานครั้งที.่..
- วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 97.150%   (ป ี2558) แผน 97.150%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 97.300%   (ป ี2558)  ผล 97.300%

 - ผลงาน

 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 6,125,000.00      5,949,869.32       

    (สะสม) รวม (บาท) 6,125,000.00      5,949,869.32       

คิดเป็น (%) 100.00             97.14

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่31 สิงหาคม 2558

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -
อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจดัจา้ง 1,910,000.00

อนุมัติประมาณการ 12-มี.ค.-58
อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 90 วัน
ประกาศ TOR สกก.6(ซ) 01/2558

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ 12-ธ.ค.-57
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สยามซีวิล ซัพพลาย
ส่งประมาณการ 13-ธ.ค.-57

วันประกาศเขตก่อสร้าง 15-พ.ย.-58

   เงินงวด - เบิกที ่      
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

      งานจา้งเหมาบางส่วน

งานด าเนินการเอง

1.ปักหลักเขตทีด่ินและประกาศเริ่มด าเนิน
 การก่อสร้าง วันที ่6 มี.ค..2557
2.รังวัดทีด่ิน  ยงัไม่ได้ด าเนินการ
3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน  ยงัไม่ได้ด าเนินการ
4.การจา่ยค่าทดแทนทีด่ินและค่ารื้อยา้ย

 ทรัพยส์ิน  ยงัไม่ได้ด าเนินการ

-จา้งเหมา

-ด าเนินการเอง

-เบิกจา่ยจา้งเหมา
-เบิกจา่ยด าเนินการเอง

-คงเหลือ

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 31 สิงหำคม 2558

 ส่วนประกอบอื่น โครงกำรสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน  ำต ำบลโคกสูง (อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพ่ิม
 บ้ำนโคกสูง  ต ำบลโคกสูง  อ ำเภออบุลรัตน์  จังหวัดขอนแกน่ 

   48  QTD 257200E-185110N ระวำง 5542-III ชลประทำนขนำดกลำง

ป้ำยชื่อโครงกำร ป้อมยำม บ้ำนพักขำ้รำชกำร 3-4 (ถำวร) ระบบประปำ โรงจอดรถ โรงเกบ็พสดุ ล้อมรั ว เสำธง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รำงระบำยน  ำ
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โครงการ     ส ำนักงำนกอ่สร้ำง 11 ข้อมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสรา้ง
พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัตงิวด
          งบปกติ

175,300,000 176,869,667
          เหลื่อมปี 1,185,670 3,211,300

121,254,875
3,163,219

          เหลื่อมปี 58,826,092

          เหลื่อมปี กันเหลือม เบกิจ่าย คงเหลือ %เบกิจ่าย

ความก้าวหน้า 17 ธค. 52 อนุมัตเิงนิงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รบัจ้าง
(ใบเบิก - เริม่อายสุัญญา

ซ้ือหรอืจ้าง - ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 5  ส.ค.  52 อายสุัญญา

3  ม.ิย.  54 สัญญาเลขที่
7  ม.ิย.  54 แก้ไขสัญญาครัง้ที่...
8  ธ.ค.  54 สั่งหยดุงานครัง้ที.่..
23-ก.พ.-54 วงเงนิตามสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) 100%   (ปี 2558) แผน 100.000%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) 65.525%   (ปี 2558)  ผล 65.525%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา - -
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง - -

    (สะสม) รวม (บาท) - -

คิดเป็น (%) - -

สภาพปัญหา มีความล่าช้าเน่ืองจากฐานรากของโรงสูบน้ าพบชั้นดนิอ่อนตอ้งทดสอบการรบัน้ าหนักของดนิฐานราก และไดด้ าเนินการแก้ไขแบบโดยส่วน 
และสาเหตุ วิศวกรรม สชป.6 แล้ว และตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนจุดที่ตั้งบ่อกระจายน้ า  เน่ืองจากปัญหาที่ดนิตอ้งมีการแก้ไขแบบโดยบรษัิทที่ปรกึษาด าเนินการ 
ความล่าช้า และผู้รบัจ้างขอหยดุการปฏิบัตงิานตั้งแตว่ันที่ 1 มีนาคม 2557 เพ่ือรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันกรมอนุมัตแิก้ไขแบบแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 57

แผนการ มีการทบทวนขอแก้ไขแบบครัง้ที่ 2 ครัง้น้ีอยู่ในขั้นตอนเสนอขออนุมัตแิก้ไขแบบ
แก้ไขปัญหา

ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -

ส่งผลจัดจ้าง 175,300,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

การเบิกจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

อนุมัตริบัราคา -

ประกาศ TOR กจ.5/2555(พสก.1)

วันประกาศเขตก่อสรา้ง  15 พย.54

ท าเรือ่งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ 13 มค. 55

ไดร้บัอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ กิจการรว่มค้า ทีแอนดซั์นด ์คอนสตรคัชัน่

ส่งประมาณการ 1 กพ. 55
อนุมัตปิระมาณการ 21 พค. 57
อนุมัตแิผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 840

-จ้างเหมา

0.00

-ด าเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

งานด าเนินการเอง

-เบิกจ่ายจ้างเหมา

-เบิกจ่ายด าเนินการเอง

-คงเหลือ

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดนิและค่ารือ้ยา้ย

ความก้าวหน้า
ดา้นที่ดนิ

1.ปกัหลักเขตที่ดนิและประกาศเริม่ด าเนิน

 การก่อสรา้ง วันที่  17 ธ.ค. 2552

 ทรพัยส์ิน

ชลประทำนขนำดกลำง
    บ้ำนหนองสีหนำด  ต ำบลโนนสะอำด  อ ำเภอแวงใหญ่  จังหวดัขอนแกน่

2.รงัวัดที่ดนิ แล้วเสรจ็เมือ่ป ี ธ.ค. 2553

สถำนีสูบน  ำ อัตรำกำรสูบ 0.30 ลบ.ม./วนิำที ระยะยกน  ำ 70 เมตร. จ ำนวน 4  เคร่ือง   อัตรำกำรสูบรวม 1.2 ลบ.ม./วนิำที

มีสำยเดียว ท่อเหล็กส่งน  ำ Ø 0.80 ม. ควำมยำว 7,774 ม. และอำคำรประกอบ โดยมีพื นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

งบประมาณ

เงนิงวด - เบิกที่   
      สชป.6

              ประเภทงาน
ปี 2554  - 2557

    48 PTQ 217800E-1760192N ระวำง 5440-I

กันเหลือมปี 2557

-          58,826,091.7358,826,091.73               

3.ตรวจสอบทรพัยส์ิน แล้วเสรจ็ป ีก.ค. 2554

              งานจ้างเหมา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

31 สิงหำคม 2558

    โครงกำรสถำนีสูบน  ำบ้ำนหนองสีหนำดและระบบกระจำยน  ำ
ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน

    ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง

อำคำรจำ่ยน ้ำ อำคำรจำ่ยน ้ำงำนวำงทอ่

0

20

40

60

80

100

มค
.54

มีค
. 5

4

พค
. 5

4

กค
. 5

5

กย
. 5

5

พย
. 5

5

มค
. 5

6

มีค
. 5

6

พค
. 5

6

กค
. 5

6

กย
. 5

6

พย
. 5

6

มค
. 5

7

มีค
. 5

7

พค
. 5

7

ก.
ค.

57

ก.
ย.

57

แผน 

ผล 



โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ทีต่ั้งจดุก่อสร้าง พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ปี 2558

          งบปกติ -จา้งเหมา

-ด าเนินการเอง 50,000,000.00  50,000,000.00 38,500,000.00   
          เหลื่อมปี ปี 2559

ผูกพันงบประมาณ - - -

ปี 2560

ผูกพันงบประมาณ - - -

ความก้าวหน้าด้านทีด่ิน

รวม 50,000,000 50,000,000 38,500,000

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด
ในการจดัหา ลงนามในสัญญา

ผู้รับจา้ง
(ใบเบิก เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรือจา้ง ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) อายสุัญญา

สัญญาเลขที่
แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
สั่งหยดุงานครั้งที.่..
วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม   (ป ี2558) แผน

แผน/ผล ผลงาน สะสม   (ป ี2558)  ผล

 - ผลงาน

 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 38,500,000.00    234,918.25         

    (สะสม) รวม (บาท) 38,500,000.00    234,918.25         

คิดเป็น (%) 77.00               0.47

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจดัจา้ง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่31 สิงหาคม 2558

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ประกาศ TOR

อนุมัติประมาณการ

3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน  ยงัไม่ได้ด าเนินการ
4.การจา่ยค่าทดแทนทีด่ินและค่ารื้อยา้ย

 ทรัพยส์ิน  ยงัไม่ได้ด าเนินการ

วันประกาศเขตก่อสร้าง
ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้
ส่งประมาณการ

2.รังวัดทีด่ิน  ยงัไม่ได้ด าเนินการ

   เงินงวด - เบิกที ่      
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

      งานจา้งเหมาบางส่วน

งานด าเนินการเอง

1.ปักหลักเขตทีด่ินและประกาศเริ่มด าเนิน
 การก่อสร้าง

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 31 สิงหำคม 2558

 ส่วนประกอบอื่น โครงกำรสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน  ำต ำบลหนองผือ (อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพ่ิม
ต ำบลละหำนนำ อ ำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแกน่ 

   48  QTD 214000E-1750500N ระวำง 5540-I ชลประทำนขนำดกลำง
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสรา้ง พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

ขนำด Ø 700 มม. ยำว 60.00 ม.  ขนำด Ø 600 มม. ยำว 360.00 ม. งำนระบบส่งน  ำสำย 3R-MP พร้อมอำคำรประกอบ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัตงิวด

          งบปกติ 22,500,000 44,081,423
471,000 900,000

          เหลื่อมปี 44,081,423
900,000

-

-

ปี 2558
60,000,000 68,283,717

1,420,200 1,420,200

61,420,200 69,703,917

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

- ผู้รบัจ้าง
(ใบเบิก 15-ส.ค.-56 เริม่อายสุัญญา

ซ้ือหรอืจ้าง - ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 18-ต.ค.-56 อายสุัญญา

13-ก.ย.-56 สัญญาเลขที่
16-ต.ค.-56 แก้ไขสัญญาครัง้ที่...
18-พ.ย.-56 สั่งหยดุงานครัง้ที.่..
18-ต.ค.-56 วงเงนิสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม 93.547%   (ปี 2558)  แผน 93.547%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 98.650%   (ปี 2558)  ผล 98.650%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 68,283,717.00  57,047,201.77   

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 1,420,200.00    1,315,637.72    

    (สะสม) รวม (บาท) 69,703,917.00  58,362,839.49   

คิดเป็น (%) 100.00 83.54

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

วันประกาศเขตก่อสรา้ง
ท าเรือ่งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ไดร้บัอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
อนุมัตปิระมาณการ
อนุมัตแิผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง

122,500,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

การเบิกจ่ายสะสม          แผน       
  (Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ส่งผลจัดจ้าง

กจ.9/2557(กสพ.)
-
-

ประกาศ TOR
ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง
อนุมัตริบัราคา

25-ม.ีค.-57
14-พ.ย.-58

600 วัน

งานด าเนินการเอง

19-พ.ย.-56
27-ก.พ.-57

วรายทุธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม

1.ปักหลักเขตที่ดนิและประกาศเริม่
ด าเนิน การก่อสรา้ง วันที่ 15 ธ.ค. 2555

 ทรพัยส์ิน แล้วเสรจ็เมื่อปี -

2.รงัวัดที่ดนิแล้วเสรจ็ 22 ส.ค. 2557
3.ตรวจสอบทรพัยส์ิน พ.ย. 2557

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดนิและค่ารือ้ยา้ย

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 31 สิงหำคม 2558

  สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนดงป่ำเปือย-ห้วยไห ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

งำนท่อส่งน  ำ ขนำด Ø 800 มม. ยำว 700.00 ม. ขนำด Ø 700 มม. ยำว 1,000.00 ม. ขนำด Ø 600 มม. ยำว 475.00 ม.
โดยสำมำรถช่วยเหลือพื นที่กำรเกษตรของรำษฎรได้ประมำณ 6,000 ไร่ และช่วยเหลือรำษฎรได้จ ำนวน 500 ครอบครัว

   เงนิงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจ้างเหมา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

งบประมาณ

  บ้ำนดงป่ำเปือย  ต ำบลทุ่งพระ  อ ำเภอคอนสำร  จังหวดัชัยภูมิ

-เบิกจ่ายจ้างเหมา
-เบิกจ่ายด าเนินการเอง

-คงเหลือจ้างเหมา

-คงเหลือด าเนินการเอง

กอ่สร้ำงสถำนีสูบน  ำพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน  ำขนำด 0.45 ลบ.ม./วนิำที H= 50 ม. จ ำนวน 2 เคร่ือง งำนระบบส่งน  ำ MP พร้อม 

  47 QTC 806500E-1842296N ระวาง 5342-II ชลประทำนขนำดกลำง

ปี 2557

ความก้าวหน้าดา้นที่ดนิ

 - จ้างเหมา
 - ด าเนินการเอง

 - จ้างเหมา
 - ด าเนินการเอง

รวม

อำคำรประกอบ งำนระบบส่งน  ำ MP พร้อมอำคำรประกอบ งำนท่อส่งน  ำ ขนำด   Ø 800 มม. ยำว 1,850.00 ม. 

ขณะด ำเนนิกำร
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โครงการ     ส ำนักงำนก่อสร้ำง 11 ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ที่ตัง้จุดก่อสร้าง พ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด
          งบปกติ

-             -             
          เหลือ่มปี 14,800,000 14,800,000     

-ค่าควบคุมงาน -               

- ความก้าวหน้าด้านที่ดิน
- -

ความก้าวหน้า - อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

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

ซ้ือหรือจ้าง 12-พ.ย.-57 ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 28-พ.ย.-57 อายุสัญญา

15-18-ธ.ค.57 สัญญาเลขที่
23-ธ.ค.-57 แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
2-ก.พ.-58 สัง่หยุดงานครั้งที.่..
28-พ.ย.-57 วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) 96.18%   (ป ี2558) แผน 96.18%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) 99.45%   (ป ี2558)  ผล 99.45%

 - ผลงาน

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 14,800,000.00 14,396,834.89   

    (สะสม) รวม (บาท) 14,800,000.00 14,396,834.89   

คิดเปน็ (%) 100.00% 97.28%

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปญัหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

31 สิงหำคม 2558

    ส่วนประกอบอืน่   สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนดงป่ำเปือย-ห้วยไห ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

    ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง

  47 QTC 806500E-1842296N ระวาง 5342-II ชลประทำนขนำดกลำง
    บ้ำนดงป่ำเปือย  ต ำบลทุ่งพระ  อ ำเภอคอนสำร  จงัหวดัชัยภูมิ

อำคำรส ำนักงำน  ขนำด 6.00*20.00 ม. จ ำนวน 1 หลัง ถนนเข้ำหัวงำน อำคำรโรงจอดรถ อำคำรบ้ำนพักชัว่ครำว ระดับ 1-2  อำคำรป้อมยำม
อำคำรบ้ำนพักชัว่ครำว ระดับ 1-2 ขนำด 6.00*13.00 ม. จ ำนวน 1 หลัง 

งบประมาณ

   เงินงวด - เบกิที่       
        สชป.6

              ประเภทงาน
ป ี2557               งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา

-ด าเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

งานด าเนินการเอง

รวม

วันประกาศเขตก่อสร้าง 13-พย-57

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ 16-ก.พ.-58

1.ปกัหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม
ด าเนิน การก่อสร้าง วันที่ 15 ธ.ค. 2555

2.รังวัดที่ดินแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 2557

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน พ.ย. 2557

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อ
ย้าย ทรัพย์สิน แล้วเสร็จเมือ่ป ี-

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ ไทยพิพัฒน์อาร์ดแวร์
ส่งประมาณการ 17-ก.พ.-58
อนุมัติประมาณการ 18-ม.ีค.-58
อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 30 วัน
ประกาศ TOR สกก.6(ซ) 03/2558
ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -
อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจัดจ้าง 14,800,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

การเบกิจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ทีต่ั้งจดุก่อสร้าง พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ปี 2558

          งบปกติ ตั้งงบประมาณ 307,500,000 307,500,000 94,968,600

ค่าควบคุมงาน 2,849,058 2,849,058 2,849,058
          เหลื่อมปี ปี 2559

ผูกพันงบประมาณ - - -

ปี 2560

ผูกพันงบประมาณ - - -

ความก้าวหน้าด้านทีด่ิน

รวม 310,349,058 310,349,058 97,817,658

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

- ผู้รับจา้ง
(ใบเบิก 16-ส.ค.-57 เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรือจา้ง - ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 25-ก.ย.-57 อายสุัญญา

19-ก.ย.-57 สัญญาเลขที่
15-ต.ค.-57 แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
17-มี.ค.-58 สั่งหยดุงานครั้งที.่..
10-พ.ย-57 วงเงินสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 5.730%   (ป ี2558) แผน 5.730%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 37.390%   (ป ี2558)  ผล 37.390%

 - ผลงาน

 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา 87,239,712.16    59,239,712.16     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 2,186,929.58      1,366,810.55

    (สะสม) รวม (บาท) 89,426,641.74    60,606,522.71     

คิดเป็น (%) 91.86               62.38

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ส่งผลจดัจา้ง 307,500,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่31 สิงหาคม 2558

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -
อนุมัติรับราคา -

อนุมัติประมาณการ 4-ก.ย.-60

ประกาศ TOR กจ.20/2558(กสพ.)
อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 870

ส่งประมาณการ 19-เม.ย.-58
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ หจก. อ้ึงแซ่เฮง

1.ปักหลักเขตทีด่ินและประกาศเริ่มด าเนิน
 การก่อสร้าง วันที ่1 พ.ค. 2554
2.รังวัดทีด่ิน แล้วเสร็จเมื่อปี

4.การจา่ยค่าทดแทนทีด่ินและค่ารื้อยา้ย

 ทรัพยส์ิน แล้วเสร็จเมื่อปี

วันประกาศเขตก่อสร้าง 17-ธ.ค.-57
ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้ 30-มี.ค.-58

    บ้ำนดง  ต ำบลบ้ำนดง  อ ำเภออบุลรัตน์  จังหวัดขอนแกน่ 

สถำนีสูบน  ำ  เคร่ืองสูบน  ำชนิดหอยโขง่ Q = 0.475 ลบ.ม./วินำที ระยะยกน  ำ 75 เมตร จ ำนวน 3 เคร่ือง       Q =0.475 ลบ.ม/วินำที  

ระยะยกน  ำ 120  เมตร จ ำนวน 3 เคร่ือง เคร่ืองสูบน  ำชนิดจุ่ม (Submersibfe  Pump) Q =200 ลิตร/นำที ระยะยกน  ำ 20 เมตร จ ำนวน 2 เคร่ือง   
ระบบส่งน  ำ ท่อส่งน  ำสำยหลัก MP,LMP ขนำด Ø 800 มม. ยำว 10,746.00 ม. สำยรองต่ำงๆ ขนำด Ø 0.50 ม.ยำว 3,468.00 ม.
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ พื นที่รับประโยชน์ ประมำณ 10,000 ไร่

   48  QTD 249700E-1855300N ระวำง 5542-IV ชลประทำนขนำดกลำง

   เงินงวด - เบิกที ่      
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

      งานจา้งเหมาบางส่วน

3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน แล้วเสร็จปี

งานด าเนินการเอง

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 31 สิงหำคม 2558

    โครงกำรสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน  ำต ำบลบ้ำนดง (อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) ระยะที่ 1 ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพ่ิม
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โครงการ     ส ำนักงำนกอ่สร้ำง 11 ข้อมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจดุก่อสรา้ง พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด
          งบปกติ

          เหลื่อมปี 10,344,000 10,344,000

          งบ  กปร.

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

ความก้าวหน้า - อนุมัติเงนิงวด
ในการจดัหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รบัจา้ง
(ใบเบิก 16-ส.ค.-57 เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรอืจา้ง 3-พ.ย.-57 ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) 10-พ.ย.-57 อายสุัญญา

16-ธ.ค.-57 สัญญาเลขที่
23-ธ.ค.-57 แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
2-ก.พ.-58 สั่งหยดุงานครั้งที.่..
10-พ.ย--57 วงเงนิตามสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) 89.380%  (ปี 2558)  แผน 89.380%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) 96.620%   (ปี 2558)  ผล 96.620%

 - ผลงาน

 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -                    

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 10,344,000.00   9,678,213.82      

    (สะสม) รวม (บาท) 10,344,000.00   9,678,213.82      

คิดเป็น (%) 100.00 93.56

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ล้อมรั ว, ประตูเข้ำออก,ถนนคอนกรีต,ระบบระบำยน  ำ,เสำธง,ลำนจอดรถ

สรุปขอ้มูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ 2558

31 สิงหำคม 2558

    ส่วนประกอบอืน่ สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำต ำบลบ้ำนดง  อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ระยะ 1 ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

   48 Q 249700 1855300 ชลประทำนขนำดกลำง

    บ้ำนดง  ต ำบลบ้ำนดง  อ ำเภออบุลรัตน์  จังหวดัขอนแกน่ 

    ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง

งบประมาณ               ประเภทงาน
              งานจา้งเหมา

      เงนิงวด - เบิกที่      
สชป.6

 การก่อสรา้ง

-ด าเนินการเอง       งานจา้งเหมาบางส่วน

งานด าเนินการเอง

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม
ด าเนิน

อนุมัติรบัราคา -
ส่งผลจดัจา้ง 10,344,000.00                           

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ชัยศิรคิอนกรตี

ประกาศ TOR สกก.6(ซ) 02/2558

2.รงัวัดที่ดิน

วันประกาศเขตก่อสรา้ง 26-ธ.ค.-57

ส่งประมาณการ 13-ก.พ.-58

 ทรพัยส์ิน

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ 12-ก.พ.-58

3.ตรวจสอบทรพัยส์ิน
4.การจา่ยค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อ
ยา้ย

ได้รบัอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -

อนุมัติประมาณการ 14-ม.ีค.-58
อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 30 วัน
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ทีต่ั้งจดุก่อสร้าง พ้ืนที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ เป็นโครงกำรเพือ่แกไ้ขปัญหำขำดแคลนน  ำในกำรเพำะปลูก อปุโภค บริโภคและเลี ยงสัตว์ ซ่ึงจะช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของรำษฎรตต ำบลเพชรพัฒนำ

โครงการ จ ำนวน 510 ครอบครัว ประชำกร 20,000 คน พื นที่รับประโยชน์ 46,000 ไร่
กอ่สร้ำงประตูระบำยน  ำพร้อมระบบส่งน  ำ กจิกรรมเบื องต้นและส่วนประกอบ อำคำรที่ท ำกำร บ้ำนพักชั่วครำวระดับ 1-2 โรงเกบ็พัสดุ 
ป้อมยำม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รำงระบำยน  ำ ประตูเขำ้ออก เสำธง ล้อมรั ว ประปำ ลำนจอดรถ 

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ปี 2558

          งบปกติ

          เหลื่อมปี ปี 2559
ผูกพันงบประมาณ - - -

ปี 2560

ผูกพันงบประมาณ - - -

ความก้าวหน้าด้านทีด่ิน

รวม 0 0 0

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด
ในการจดัหา ลงนามในสัญญา

ผู้รับจา้ง
(ใบเบิก เริ่มอายสุัญญา

ซ้ือหรือจา้ง ครบอายสุัญญา
วงสูงสุด) อายสุัญญา

สัญญาเลขที่
แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
สั่งหยดุงานครั้งที.่..
วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม   (ป ี2558) แผน

แผน/ผล ผลงาน สะสม   (ป ี2558)  ผล

 - ผลงาน

 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง

    (สะสม) รวม (บาท) -                  -                   

คิดเป็น (%)

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่31 สิงหาคม 2558

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติรับราคา
ส่งผลจดัจา้ง

ส่งประมาณการ
อนุมัติประมาณการ
อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ประกาศ TOR

3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน
4.การจา่ยค่าทดแทนทีด่ินและค่ารื้อยา้ย

 ทรัพยส์ิน

วันประกาศเขตก่อสร้าง
ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนทีป่่าไม้

   ต ำบลโคกเพชรพัฒนำ  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

   47  QTD 780990E-1706500N ระวำง 5339-IV ชลประทำนขนำดกลำง

2.รังวัดทีด่ิน

   เงินงวด - เบิกที ่      
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

-จา้งเหมา

-ด าเนินการเอง       งานจา้งเหมาบางส่วน

งานด าเนินการเอง

1.ปักหลักเขตทีด่ินและประกาศเริ่มด าเนิน
 การก่อสร้าง

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพัฒนำแหล่งน  ำขนำดกลำง 31 สิงหำคม 2558

โครงกำรสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน  ำต ำบลปำกจำก (อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพ่ิม
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