
โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.

ที่ตัง้จุดก่อสร้าง
พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ป ี2558

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

ค่าควบคุมงาน 1,516,800 1,516,800 1,516,800
          เหลือ่มปี ป ี2559

ผูกพันงบประมาณ - - -

ป ี2560

ผูกพันงบประมาณ - - -

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

รวม 52,078,000 52,078,000 52,078,000

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง
(ใบเบกิ 1-เม.ย.-57 เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 25-ก.ย.-57 อายุสัญญา

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

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 1.125%   (ป ี2558) แผน 5.628%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 1.573%   (ป ี2558)  ผล 7.869%

 - ผลงาน

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา 27,923,004.30   27,923,004.30     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 151,680.00       380,944.20         

    (สะสม) รวม (บาท) 28,074,684.30   28,303,948.50     

คิดเปน็ (%) 55.226             55.226              

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปญัหา

   48 QTC 279642E-1807332N ระวาง 5541-I ชลประทานขนาดกลาง

  หมู่ 12 บ้านพระคือ ต าบลพระลับ อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส านักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 31 มีนาคม 2558

   ประตูระบายน  าคลองระบายน  า D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ผลผลิตที ่4 : ปอ้งกันและบรรเทาภยัจากน้ า

งานด าเนินการเอง

วันประกาศเขตก่อสร้าง 19-ธ.ค.-57
ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ 24 ธ.ค. 57

1.ปกัหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน
 การก่อสร้าง
2.รังวัดที่ดิน แล้วเสร็จเมือ่ป ี2554
3.ตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วเสร็จป ี2554
4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย

 ทรัพย์สิน แล้วเสร็จเมือ่ป ี2554

กอ่สร้างสถานีสูบน  าพร้อมเคร่ืองสูบน  าแบบจุ่มใชม้อเตอร์ไฟฟ้า Q = 3 ลบ.ม./วนิาที ระยะยกน  า 5 เมตร จ านวน 20 เคร่ือง   

อตัราการสูบรวม 60 ลบ.ม./วนิาที และโรงสูบขนาด กวา้ง 35.00 ม.   ยาว 76.00 ม. สูง 15.10  
โดยสามารถชว่ยเหลือพื นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 6,000 ไร่

   เงินงวด - เบกิที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจ้างเหมา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 840
อนุมัติประมาณการ 13 เม.ย. 60

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ บ. สหคิมมอเตอร์ จ ากัด

ประกาศ TOR กจ.13/2558(กสพ.)
ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -

ส่งประมาณการ 26 ธ.ค. 57

อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจัดจ้าง 186,153,362

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

การเบกิจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ที่ตัง้จดุก่อสร้าง ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
ระยะยกน  า 25 เมตร จ านวน 1 เคร่ือง    ระบบส่งน  าสาย MP1 ท่อเหล็กเหนียว Ø 1,000 มม. กม.0+000 ถงึ 0+400   

โครงการ Ø 800 มม. กม.0+400 ถงึ 10+945สาย 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 37,310,290

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 71.334%   (ป ี2558) แผน 71.405%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 84.620%   (ป ี2558)  ผล 84.703%

 - ผลงาน

 - เบกิจา่ย  - จา้งเหมา 49,814,709.95    12,504,419.90     

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 51,085.00          39,050.00           

    (สะสม) รวม (บาท) 49,865,794.95    12,543,469.90     

คิดเปน็ (%) 57.18 14.35

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ ผู้รับจา้งท างานเร็วกวา่แผนตอ้งของบประมาณมาเพ่ิมเพ่ือเบกิจา่ยให้กับผู้รับจา้ง
แก้ไขปญัหา

 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

อนุมัตปิระมาณการ 19-ต.ค.-58

วนัประกาศเขตก่อสร้าง 21-พ.ค.-56

ไดร้ับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้

-เบกิจา่ยด าเนินการเอง
-คงเหลือจา้งเหมา

-คงเหลือด าเนินการเอง

1.ปกัหลักเขตที่ดนิและประกาศเริ่มด าเนิน

งานด าเนินการเอง

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

-ด าเนินการเอง

งบประมาณ

  บ้านโพธิ์ไชย  ต าบลโพธิ์ไชย  อ าเภอโคกโพธิ์ไชย  จงัหวัดขอนแกน่
  48 QTC 222500E-1769000N ระวาง 5440-I ชลประทานขนาดกลาง

สถานีสูบน  า  เคร่ืองสูบน  าชนิดหอยโขง่ Q = 0.40 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน  า 100 เมตร จ านวน 5 เคร่ือง       Q = 0.30 ลบ.ม/วินาที  

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

      งานจา้งเหมาบางส่วน

ป ี2556  - 2557

-จา้งเหมา

โดยสามารถชว่ยเหลือพื นทีก่ารเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 20,000 ไร่ และชว่ยเหลือราษฎรจ านวน 8 หมู่บ้าน 3,617 ครอบครัว 14,508 คน

   เงินงวด - เบกิที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

-เบกิจา่ยจา้งเหมา

สรุปขอ้มลู  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ 2558

    ส านักงานกอ่สร้าง กองพฒันาแหล่งน  าขนาดกลาง 31 มีนาคม 2558

  สถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้บ้านโพธิ์ไชย (อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ ) ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่

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

ส่งประมาณการ 2-ก.ค.-56

ส่งผลจดัจา้ง 360,500,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558

การเบกิจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ฝนตกหนักท าให้เปน็อุปสรรคตอ่การก่อสร้างมากในช่วงเดอืนสิงหาคม

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

อนุมัตริับราคา -
ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดก่อสรา้ง พ้ืนที่ชลประทาน

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 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 38,418,577
18,000,000 1,200,000

78,000,000 39,618,577

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.่..

- วงเงนิสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม 70.274%   (ปี 2558)  แผน 72.966%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 83.025%   (ปี 2558)  ผล 86.206%

 - ผลงาน

 - เบิกจ่าย  - จ้างเหมา 44,648,586.16  29,297,172.31   

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 536,908.44       1,053,424.57    

    (สะสม) รวม (บาท) 45,185,494.60  30,350,596.88   

คิดเป็น (%) 74.41 48.83

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

  บ้านดงป่าเปือย  ต าบลทุ่งพระ  อ าเภอคอนสาร  จังหวดัชัยภูมิ

-เบิกจ่ายจ้างเหมา
-เบิกจ่ายด าเนินการเอง

-คงเหลือจ้างเหมา

-คงเหลือด าเนินการเอง

กอ่สร้างสถานีสูบน  าพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน  าขนาด 0.45 ลบ.ม./วนิาที H= 50 ม. จ านวน 2 เคร่ือง งานระบบส่งน  า MP พร้อม 

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

ปี 2557

ความก้าวหน้าดา้นที่ดนิ

 - จ้างเหมา
 - ด าเนินการเอง

 - จ้างเหมา
 - ด าเนินการเอง

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 6,000 ไร่ และช่วยเหลือราษฎรได้จ านวน 500 ครอบครัว

   เงนิงวด - เบิกที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจ้างเหมา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

งบประมาณ

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส านักงานกอ่สร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 31 มีนาคม 2558

  สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

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

ส่งผลจัดจ้าง

กจ.9/2557(กสพ.)
-
-

ประกาศ TOR
ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง
อนุมัตริบัราคา

วันประกาศเขตก่อสรา้ง
ท าเรือ่งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ไดร้บัอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ส่งประมาณการ
อนุมัตปิระมาณการ
อนุมัตแิผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง

122,500,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

การเบิกจ่ายสะสม          แผน       
  (Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ขณะด ำเนนิกำร
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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 94,968,600 94,968,600 94,968,600

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

ผูกพันงบประมาณ - - -

ปี 2560

ผูกพันงบประมาณ - - -

ความก้าวหน้าด้านทีด่ิน

รวม 97,817,658 97,817,658 97,817,658

ความก้าวหน้า - 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.่..
อนุมัติแล้ว สั่งหยดุงานครั้งที.่..

- วงเงินสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 0.000%   (ป ี2558) แผน 0.000%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 0.000%   (ป ี2558)  ผล 0.000%

 - ผลงาน

 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา 46,125,000.00    -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 142,452.90        93,428.00           

    (สะสม) รวม (บาท) 46,267,452.90    93,428.00           

คิดเป็น (%) 48.57               0.00

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส านักงานกอ่สร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 31 มีนาคม 2558

    โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าต าบลบ้านดง (อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ) ระยะที่ 1 ผลผลิตที่ 2 : จดัหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

   เงินงวด - เบิกที ่      
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจา้งเหมา

      งานจา้งเหมาบางส่วน

3.ตรวจสอบทรัพยส์ิน แล้วเสร็จปี

งานด าเนินการเอง

    บ้านดง  ต าบลบ้านดง  อ าเภออบุลรัตน์  จังหวัดขอนแกน่ 

สถานีสูบน  า  เคร่ืองสูบน  าชนิดหอยโขง่ Q = 0.475 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน  า 75 เมตร จ านวน 3 เคร่ือง       Q =0.475 ลบ.ม/วินาที  

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.
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ พื นที่รับประโยชน์ ประมาณ 10,000 ไร่

   48  QTD 249700E-1855300N ระวาง 5542-IV ชลประทานขนาดกลาง

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 -

อนุมัติประมาณการ -

ประกาศ TOR -
อนุมัติแผนจดัซ้ือ/จดัจา้ง 870

ส่งประมาณการ -

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -
อนุมัติรับราคา -

รออนุมัติรับราคาจากกระทรวง (วงเงินทีป่ระมูลได้ 307,500,000 บาท)

ส่งผลจดัจา้ง 94,968,600

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่31 มีนาคม 2558

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

บรเิวณสถำนสีบูน ้ำบรเิวณสถำนสีบูน ้ำ



โครงการ     ส านักงานก่อสร้าง 11 ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ที่ตัง้จุดก่อสร้าง
พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก. อนุมัติงวด
          งบปกติ

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

121,254,875
3,163,219

          เหลือ่มปี 58,826,092

          เหลือ่มปี กันเหลือม เบิกจา่ย คงเหลอื %เบิกจา่ย

ความก้าวหน้า 17 ธค. 52 อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผู้รับจ้าง
(ใบเบกิ - เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 5  ส.ค.  52 อายุสัญญา

3  ม.ิย.  54 สัญญาเลขที่
7  ม.ิย.  54 แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
8  ธ.ค.  54 สัง่หยุดงานครั้งที.่..

- วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) 100%   (ป ี2558) แผน 0.000%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) 65.525%   (ป ี2558)  ผล 0.000%

 - ผลงาน

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา - -
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง - -

    (สะสม) รวม (บาท) - -

คิดเปน็ (%) - -

สภาพปญัหา มีความล่าช้าเน่ืองจากฐานรากของโรงสูบน้ าพบชัน้ดินอ่อนต้องทดสอบการรับน้ าหนักของดินฐานราก และได้ด าเนินการแก้ไขแบบโดยส่วน 
และสาเหตุ วิศวกรรม สชป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลีย่นจุดที่ตัง้บอ่กระจายน้ า  เน่ืองจากปญัหาที่ดินต้องมีการแก้ไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาด าเนินการ 
ความล่าช้า และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบตัิงานตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพ่ือรอการแก้ไขสัญญาปจัจุบนักรมอนุมัติแก้ไขแบบแล้วเมือ่วันที่ 24 ส.ค. 57

แผนการ ขณะน้ีแก้ไขแบบเสร็จแล้วอยูใ่นขัน้ตอนการแก้ไขสัญญา
แก้ไขปญัหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

31 มีนาคม 2558

    โครงการสถานีสูบน  าบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน  า
ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน

    ส านักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง

ชลประทานขนาดกลาง
    บ้านหนองสีหนาด  ต าบลโนนสะอาด  อ าเภอแวงใหญ่  จงัหวดัขอนแก่น

2.รังวัดที่ดนิ แล้วเสร็จเมือ่ป ี ธ.ค. 2553

สถานีสูบน  า อัตราการสูบ 0.30 ลบ.ม./วนิาที ระยะยกน  า 70 เมตร. จ านวน 4  เคร่ือง   อัตราการสูบรวม 1.2 ลบ.ม./วนิาที

มีสายเดียว ท่อเหล็กส่งน  า Ø 0.80 ม. ความยาว 7,774 ม. และอาคารประกอบ โดยมีพื นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

งบประมาณ

เงินงวด - เบกิที่   
      สชป.6

              ประเภทงาน
ป ี2554  - 2557

    48 PTQ 217800E-1760192N ระวาง 5440-I

กันเหลือมป ี2557

-          58,826,091.7358,826,091.73              

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วเสร็จป ีก.ค. 2554

              งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา

0.00

-ด าเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

งานด าเนินการเอง

-เบกิจ่ายจ้างเหมา

-เบกิจ่ายด าเนินการเอง

-คงเหลือ

4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดนิและค่ารือ้ย้าย

ความก้าวหน้า
ด้านที่ดิน

1.ปกัหลักเขตที่ดนิและประกาศเริม่ด าเนิน

 การก่อสร้าง วันที่  17 ธ.ค. 2552

 ทรัพย์สิน

ประกาศ TOR กจ.5/2555(พสก.1)

วันประกาศเขตก่อสร้าง  15 พย.54

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ 13 มค. 55

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ กิจการร่วมค้า ทีแอนดซั์นด ์คอนสตรัคชัน่

ส่งประมาณการ 1 กพ. 55
อนุมัติประมาณการ 21 พค. 57
อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 840

ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -

ส่งผลจัดจ้าง 175,300,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

การเบกิจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติรับราคา -

อำคำรจำ่ยน ้ำ อำคำรจำ่ยน ้ำงำนวำงทอ่
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โครงการ     ส านักงานก่อสร้าง 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.่..

- วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) 42.46%   (ป ี2558) แผน 42.46%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) 44.88%   (ป ี2558)  ผล 44.88%

 - ผลงาน

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา
 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 7,956,095.97   3,952,895.72    

    (สะสม) รวม (บาท) 7,956,095.97   3,952,895.72    

คิดเปน็ (%) 53.76% 26.71%

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปญัหา

อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจัดจ้าง 4,783,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

การเบกิจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 30 วัน
ประกาศ TOR สกก.6(ซ) 03/2558
ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ ไทยพิพัฒน์อาร์ดแวร์
ส่งประมาณการ 17-ก.พ.-58
อนุมัติประมาณการ 18-ม.ีค.-58

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 ี-

งานด าเนินการเอง

รวม

วันประกาศเขตก่อสร้าง 13-พย-57

งบประมาณ

   เงินงวด - เบกิที่       
        สชป.6

              ประเภทงาน
ป ี2557               งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา

-ด าเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

  47 QTC 806500E-1842296N ระวาง 5342-II ชลประทานขนาดกลาง
    บ้านดงป่าเปือย  ต าบลทุ่งพระ  อ าเภอคอนสาร  จงัหวดัชัยภูมิ

อาคารส านักงาน  ขนาด 6.00*20.00 ม. จ านวน 1 หลัง ถนนเข้าหัวงาน อาคารโรงจอดรถ อาคารบ้านพักชัว่คราว ระดับ 1-2  อาคารป้อมยาม
อาคารบ้านพักชัว่คราว ระดับ 1-2 ขนาด 6.00*13.00 ม. จ านวน 1 หลัง 

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

31 มีนาคม 2558

    ส่วนประกอบอืน่   สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

    ส านักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง
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โครงการ     ส านักงานกอ่สร้าง 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.่..

- วงเงนิตามสัญญา

เปอรเ์ซ็นต์ แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) 43.310%  (ปี 2558)  แผน 43.310%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) 43.030%   (ปี 2558)  ผล 43.030%

 - ผลงาน

 - เบิกจา่ย  - จา้งเหมา -                    

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 5,502,544.00     1,531,653.59      

    (สะสม) รวม (บาท) 5,502,544.00     1,531,653.59      

คิดเป็น (%) 53.20 14.81

สภาพปัญหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปัญหา

ประกาศ จดัซ้ือ/จดัจา้ง -

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

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

อนุมัติรบัราคา -
ส่งผลจดัจา้ง 2,507,131.28                             

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

การเบิกจา่ยสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

 การก่อสรา้ง

-ด าเนินการเอง       งานจา้งเหมาบางส่วน

งานด าเนินการเอง

1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม
ด าเนิน

งบประมาณ               ประเภทงาน
              งานจา้งเหมา

      เงนิงวด - เบิกที่      
สชป.6

ล้อมรั ว, ประตูเข้าออก,ถนนคอนกรีต,ระบบระบายน  า,เสาธง,ลานจอดรถ

สรุปขอ้มูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ 2558

31 มีนาคม 2558

    ส่วนประกอบอืน่ สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าต าบลบ้านดง  อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ระยะ 1 ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

   48 Q 249700 1855300 ชลประทานขนาดกลาง

    บ้านดง  ต าบลบ้านดง  อ าเภออบุลรัตน์  จังหวดัขอนแกน่ 

    ส านักงานกอ่สร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ที่ตัง้จุดก่อสร้าง พ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ป ี2558

          งบปกติ

6,125,000
          เหลือ่มปี -               

6,125,000

- - -

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

รวม 0 6,125,000 6,125,000

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

- ผู้รับจ้าง
(ใบเบกิ เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง - ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) 13-ต.ค.-57 อายุสัญญา

สัญญาเลขที่
แก้ไขสัญญาครั้งที.่..

28-พ.ย.-58 สัง่หยุดงานครั้งที.่..
- วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม 25.910%   (ป ี2558) แผน 25.910%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 25.910%   (ป ี2558)  ผล 25.910%

 - ผลงาน

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง 2,849,058.00     2,247,512.60      

    (สะสม) รวม (บาท) 2,849,058.00     2,247,512.60      

คิดเปน็ (%) 46.52               36.69

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปญัหา

-เบกิจ่ายด าเนินการเอง
-คงเหลือ

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส านักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 31 มีนาคม 2558

 ส่วนประกอบอืน่ โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าต าบลโคกสูง(อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ) ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม
 บ้านโคกสูง  ต าบลโคกสูง  อ าเภออุบลรัตน์  จงัหวดัขอนแก่น 

   48  QTD 257200E-185110N ระวาง 5542-III ชลประทานขนาดกลาง

ป้ายชือ่โครงการ ป้อมยาม บ้านพักข้าราชการ 3-4 (ถาวร) ระบบประปา โรงจอดรถ โรงเก็บพสดุ ล้อมรั ว เสาธง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน  า

วันประกาศเขตก่อสร้าง 15-พ.ย.-58

   เงินงวด - เบกิที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจ้างเหมา

      งานจ้างเหมาบางส่วน

งานด าเนินการเอง

1.ปกัหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน
 การก่อสร้าง วันที่ 6 ม.ีค..2557
2.รังวัดที่ดิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ
3.ตรวจสอบทรัพย์สิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ
4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย

 ทรัพย์สิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ

-จ้างเหมา
-ด าเนินการเอง

-เบกิจ่ายจ้างเหมา

ประกาศ TOR สกก.6(ซ) 01/2558

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ 12-ธ.ค.-57
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามซีวิล ซัพพลาย
ส่งประมาณการ 13-ธ.ค.-57
อนุมัติประมาณการ 12-ม.ีค.-58
อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 90 วัน

ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง -
อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจัดจ้าง 1,910,000.00

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

การเบกิจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

ผู้รับจ้างอยูร่ะหว่างตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ที่ตัง้จุดก่อสร้าง พ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ป ี2558

          งบปกติ

          เหลือ่มปี

- - -

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

รวม 0 0 0

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา ลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้าง
(ใบเบกิ เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) อายุสัญญา

สัญญาเลขที่
แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
สัง่หยุดงานครั้งที.่..
วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม   (ป ี2558) แผน

แผน/ผล ผลงาน สะสม   (ป ี2558)  ผล

 - ผลงาน

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง

    (สะสม) รวม (บาท) -                  -                   

คิดเปน็ (%)

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปญัหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส านักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 31 มีนาคม 2558

 ส่วนประกอบอืน่ โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าต าบลโคกสูง(อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ) ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม
 บ้านโคกสูง  ต าบลโคกสูง  อ าเภออุบลรัตน์  จงัหวดัขอนแก่น 

   48  QTD 257200E-185110N ระวาง 5542-III ชลประทานขนาดกลาง

2.รังวัดที่ดิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ

   เงินงวด - เบกิที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา
-ด าเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

-เบกิจ่ายจ้างเหมา
-เบกิจ่ายด าเนินการเอง งานด าเนินการเอง

-คงเหลือ

1.ปกัหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน
 การก่อสร้าง  27 เมษายน 2558

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้
ส่งประมาณการ

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ
4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย

 ทรัพย์สิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ

วันประกาศเขตก่อสร้าง

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR

อนุมัติประมาณการ

ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

การเบกิจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS
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โครงการ ข้อมูลรายงาน ณ

ชือ่ ปมก.
ที่ตัง้จุดก่อสร้าง พ้ืนทีช่ลประทาน

พิกัด

ลักษณะ
โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ตาม พรบ. อนุมัติงวด
ป ี2558

          งบปกติ

          เหลือ่มปี -               
0

- - -

ความก้าวหน้าด้านที่ดิน

รวม 0 0 0

ความก้าวหน้า อนุมัติเงินงวด
ในการจัดหา ลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้าง
(ใบเบกิ เริ่มอายุสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ครบอายุสัญญา
วงสูงสุด) อายุสัญญา

สัญญาเลขที่
แก้ไขสัญญาครั้งที.่..
สัง่หยุดงานครั้งที.่..
วงเงินตามสัญญา

เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม   (ป ี2558) แผน

แผน/ผล ผลงาน สะสม   (ป ี2558)  ผล

 - ผลงาน

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง

    (สะสม) รวม (บาท) -                  -                   

คิดเปน็ (%)

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ
แก้ไขปญัหา

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

    ส านักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 31 มีนาคม 2558

 ส่วนประกอบอืน่ โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าต าบลโคกสูง(อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ) ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม
 บ้านโคกสูง  ต าบลโคกสูง  อ าเภออุบลรัตน์  จงัหวดัขอนแก่น 

   48  QTD 257200E-185110N ระวาง 5542-III ชลประทานขนาดกลาง

2.รังวัดที่ดิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ

   เงินงวด - เบกิที่       
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง

              ประเภทงาน
                  งานจ้างเหมา

-จ้างเหมา
-ด าเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

-เบกิจ่ายจ้างเหมา
-เบกิจ่ายด าเนินการเอง งานด าเนินการเอง

-คงเหลือ

1.ปกัหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มด าเนิน
 การก่อสร้าง

ท าเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้
ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้
ส่งประมาณการ

3.ตรวจสอบทรัพย์สิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ
4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย

 ทรัพย์สิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ

วันประกาศเขตก่อสร้าง

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ประกาศ TOR

อนุมัติประมาณการ

ประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

การเบกิจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)
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โครงการ     ส านักงานก่อสร้าง 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) 67.780%   (ป ี2558)  แผน 67.78%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) 3.000%   (ป ี2558)  ผล 3.00%

 - ผลงาน

 - เบกิจ่าย  - จ้างเหมา - -

 - กราฟผลงาน  - ด าเนินการเอง - -

    (สะสม) รวม (บาท) - -

คิดเปน็ (%) - -

สภาพปญัหา
และสาเหตุ
ความล่าช้า

แผนการ คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ท าหนังสือเร่งรัดแล้วจ านวน 3 ครั้ง และจัดประชุมชีแ้จงจ านวน 4 ครั้ง 
แก้ไขปญัหา ซ่ึงผู้รับจ้างรับจะเข้าไปด าเนินการอย่างช้าภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2558 และปจัจุบนัผู้รับจ้างได้เข้าไปด าเนินการแล้ว

  47 QQT 779480E-1785320N ระวาง 5341-II ชลประทานขนาดกลาง
  บ้านไทรงาม  ต าบลวงัชมภู    อ าเภอหนองบัวแดง     จงัหวดัชัยภูมิ

สรุปข้อมูล  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

31 มีนาคม 2558

  สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าบ้านไทรงาม (อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ) ผลผลิตที ่2 : จัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม

    ส านักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง

สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า  อัตราการสูบ0.28  ลบ.ม./วนิาที  ระยะยกน  า  60  เมตร จ านวน  1  แห่ง  ท่อเหล็กส่งน  า Ø 0.30 ม.  ยาวรวม   5,270   ม.

พื นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

งบประมาณ

   เงินงวด - เบกิที่        
       สชป.6

              ประเภทงาน
ป ี2557               งานจ้างเหมา
-จ้างเหมา
-ด าเนินการเอง       งานจ้างเหมาบางส่วน

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ บริษัท จันทร์นที (2549) จ ากัด

งานด าเนินการเอง

รวม

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

1. เปน็โครงการขนาดเล็ก

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

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 210

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

ผู้รับจ้างไม่เข้าไปด าเนินการตามแผนที่วางไว้

อนุมัติรับราคา -
ส่งผลจัดจ้าง 24,600,000

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

การเบกิจ่ายสะสม       แผน       
(Cash Flow)
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