
โครงการ      ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง พื้นที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก . อนุมัติงวด

          งบปกติ

3,359,000       3,359,000       

          เหลื่อมป 6,617,000       6,617,000       

2,533,029       

          งบ  กปร . 5,507,000       

1,935,971

กันเหลือม เบิกจาย คงเหลือ %เบิกจาย

1,110,000.00                1,110,000.00 -               - ความกาวหนาดานที่ดิน

825,970.70                  737,428.90    88,541.80       -

ความกาวหนา - อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก 21-ต.ค.-56 เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 1-พ.ค.-57 อายุสัญญา

20-พ.ค.-57 สัญญาเลขที่

26-พ.ค.-57 แกไขสัญญาครั้งที่ ...

27-มิ.ย.-57 สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

-

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ ) 100.000%   (ป 2558)  แผน 100.000%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ ) 98.070%   (ป 2558)  ผล 98.070%

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา 1,110,000.00    -                 

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 737,428.90      88,541.80        

    (สะสม) รวม (บาท) 1,847,428.90    88,541.80        

คิดเปน (%) 39.92 4.79

สภาพปญหา

และสาเหตุ

ความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

    บานดง  ตําบลบานดง  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

-เบิกจายจางเหมา

-เบิกจายดําเนินการเอง

-คงเหลือ

1.ปกหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม

   48 Q 249700 1855300 ชลประทานขนาดกลาง

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที่        

       สชป .6

              ประเภทงาน

อาคารสํานักงาน  ขนาด 6.00*20.00 ม. ถนนเขาหัวงาน อาคารโรงจอดรถ อาคารบานพักชั่วคราว ระดับ 1-2  อาคารปอมยาม

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6   สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

    สวนประกอบอื่น สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาตําบลบานดง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม

ป 2557               งานจางเหมา

-จางเหมา

-ดําเนินการเอง       งานจางเหมาบางสวน

      กันเหลือมป 2557

2.รังวัดที่ดิน แลวเสร็จเมื่อป

3.ตรวจสอบทรัพยสิน แลวเสร็จป

4.การจายคาทดแทนที่ดินและคารื้อยาย

 ทรัพยสิน แลวเสร็จเมื่อป

 การกอสราง วันที่

11-เม.ย.-57

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม 10-ก.ค.-57

วันประกาศเขตกอสราง

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง 60

-

อนุมัติประมาณการ -

ประกาศ TOR สกก.6 (จ) 02 / 2557

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง -

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม บ.พีวายอาร เอ็นจิเนียริ่ง

สงประมาณการ

อนุมัติรับราคา -

สงผลจัดจาง

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม       แผน       

(Cash Flow)
ผลจาก  GFMIS

งานลาชาตองรอผูรับจางตอกเสาเข็มกอนดําเนินงานกอสรางอาคาร และปจจุบันฝนตกทําใหงานกอสรางมีอุปสรรค อีกทั้งไดงบประมาณลาชางานไมแลวเสร็จ

ในปงบประมาณ 2557

เรงรัดงานตอกเสาเข็มและจัดหาแรงงานใหทันกับงานกอสรางและเรงรัดการเบิกจายใหไดมากที่สุดและกันเงินเหลื่อมปใหนอยที่สุด
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โครงการ      ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง

พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก . อนุมัติงวด

          งบปกติ

175,300,000 176,869,667

          เหลื่อมป 1,185,670 3,211,300

121,254,875

3,163,219

          เหลื่อมป 58,826,092

          เหลื่อมป กันเหลือม เบิกจาย คงเหลือ %เบิกจาย

ความกาวหนา 17 ธค. 52 อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก - เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 5  ส.ค.  52 อายุสัญญา

3  มิ.ย.  54 สัญญาเลขที่

7  มิ.ย.  54 แกไขสัญญาครั้งที่ ...

8  ธ.ค.  54 สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

-

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ ) 80.350%   (ป 2558)  แผน 80.350%

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

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา 80,742,900.00  21,916,808.27     

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 2,422,300.00    2,374,218.66      

    (สะสม) รวม (บาท) 83,165,200.00  24,291,026.93     

คิดเปน (%) 100.00 29.208

สภาพปญหา มีความลาชาเนื่องจากฐานรากของโรงสูบน้ําพบชั้นดินออนตองทดสอบการรับน้ําหนักของดินฐานราก และไดดําเนินการแกไขแบบโดยสวน 

และสาเหตุ วิศวกรรม สชป .6 แลว และตองมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งบอกระจายน้ํา  เนื่องจากปญหาที่ดินตองมีการแกไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการ 

ความลาชา และผูรับจางขอหยุดการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อรอการแกไขสัญญาปจจุบันกรมอนุมัติแกไขแบบแลวเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 57

แผนการ ขณะนี้แกไขแบบเสร็จแลวอยูในขั้นตอนการแกไขสัญญา

แกไขปญหา

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6   สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

    โครงการสถานีสูบน้ําบานหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ํา
   

ชลประทาน

ชลประทานขนาดกลาง

    บานหนองสีหนาด  ตําบลโนนสะอาด  อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

2.รังวัดที่ดิน แลวเสร็จเมื่อป  ธ .ค. 2553

สถานีสูบน้ํา อัตราการสูบ 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ํา 70 เมตร. จํานวน 4  เครื่อง   อัตราการสูบรวม 1.2 ลบ.ม./วินาที

มีสายเดียว ทอเหล็กสงน้ํา Ø 0.80 ม. ความยาว 7,774 ม. และอาคารประกอบ โดยมีพื้นที่รับประโยชน 2,000 ไร

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที่

               สชป .6

              ประเภทงาน
ป 2554  - 2557

    48 P 217784 1760192

กันเหลือมป 2557

-          58,826,091.7358,826,091.73              

3.ตรวจสอบทรัพยสิน แลวเสร็จป ก .ค. 2554

              งานจางเหมา

-จางเหมา

0.00

-ดําเนินการเอง       งานจางเหมาบางสวน

งานดําเนินการเอง

-เบิกจายจางเหมา

-เบิกจายดําเนินการเอง

-คงเหลือ

4.การจายคาทดแทนที่ดินและคารื้อยาย

ความกาวหนา

ดานที่ดิน

1.ปกหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดําเนิน

 การกอสราง วันที่  17 ธ.ค. 2552

 ทรัพยสิน แลวเสร็จเมื่อป  ก .ค. 255ถ

ประกาศ TOR กจ.5/2555(พสก.1)

วันประกาศเขตกอสราง  15 พย.54

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม 13 มค. 55

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม กจิการรวมคา ทีแอนดซันด คอนสตรัคชั่น

สงประมาณการ 1 กพ. 55

อนุมัติประมาณการ 21 พค. 57

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง 840

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง -

สงผลจัดจาง

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม       แผน       

(Cash Flow)
ผลจาก  GFMIS

อนุมัติรับราคา -
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โครงการ ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ

ระยะยกน้ํา 25 เมตร จํานวน 1 เครื่อง    ระบบสงน้ําสาย MP1 ทอเหล็กเหนียว Ø 1,000 มม. กม.0+000 ถึง 0+400   

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

งบประมาณ ตาม ปมก . อนุมัติงวด

          งบปกติ 360,500,000 270,297,598

5,819,000 5,886,585

          เหลื่อมป 270,297,598

5,867,049

-

19,536

ป 2558

87,125,000 32,956,742

51,085

กันเหลือม เบิกจาย คงเหลือ %เบิกจาย

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

ความกาวหนา 17-ธ.ค.-52 อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก 20-ธ.ค.-55 เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง 14 ม.ค. 56 ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 20-ธ.ค.-55 อายุสัญญา

17 ม.ค. 56 สัญญาเลขที่

24-ม.ค.-56 แกไขสัญญาครั้งที่ ...

- สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

- วงเงินสัญญา

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม 44.160%   (ป 2558) แผน 44.160%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 83.140%   (ป 2558)  ผล 83.140%

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา 17,425,000.00    12,504,419.90     

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง -                  -                   

    (สะสม) รวม (บาท) 17,425,000.00    12,504,419.90     

คิดเปน (%) 20.00 71.76

สภาพปญหา

และสาเหตุ

ความลาชา

แผนการ ผูรับจางทํางานเร็วกวาแผนตองของบประมาณมาเพิ่มเพื่อเบิกจายใหกับผูรับจาง

แกไขปญหา

 ทรัพยสิน (อยูระหวางดําเนินการ )

 - ดําเนินการเอง

 - จางเหมา

ความกาวหนาดานที่ดิน
      กันเหลือมป 2557

 การกอสราง วันที่ 2 ธ.ค. 2552

2.รังวัดที่ดิน (อยูระหวางดําเนินการ )

3.ตรวจสอบทรัพยสิน (อยูระหวางดําเนินการ )

4.การจายคาทดแทนที่ดินและคารื้อยาย

-เบิกจายจางเหมา

-เบิกจายดําเนินการเอง

-คงเหลือจางเหมา

-คงเหลือดําเนินการเอง

1.ปกหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดําเนิน

              ประเภทงาน

                  งานจางเหมา

-ดําเนินการเอง

งบประมาณ

  บานโพธิ์ไชย  ตําบลโพธิ์ไชย  อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน

  48 P 222500 1769000 ชลประทานขนาดกลาง

สถานีสูบน้ํา  เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง Q = 0.40 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ํา 100 เมตร จํานวน 5 เครื่อง       Q = 0.30 ลบ.ม/วินาที  

กม. 0+000 ถึง 1+800  2R-MP2ทอ AC Ø 500 มม.  กม. 0+000 ถึง 1+190  และอาคารประกอบ

อนุมัติประมาณการ 19-ต.ค.-58

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ) ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่

      งานจางเหมาบางสวน

งานดําเนินการเอง

วันประกาศเขตกอสราง 21-พ.ค.-56

ป 2556  - 2557

-จางเหมา

โดยสามารถชวยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรไดประมาณ 20,000 ไร และชวยเหลือราษฎรจํานวน 8 หมูบาน 3,617 ครอบครัว 14,508 คน

   เงินงวด - เบิกที่       

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา

ขนาดกลาง

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม สี่แสงการโยธา (1979) จํากัด

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม 14-มิ.ย.-56

สงประมาณการ 2-ก.ค.-56

สงผลจัดจาง 360,500,000

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม       แผน       

(Cash Flow)
ผลจาก  GFMIS

ฝนตกหนักทําใหเปนอุปสรรคตอการกอสรางมากในชวงเดือนสิงหาคม

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง 840 วัน

ประกาศ TOR กจ.11/2556 (กสพ.)

อนุมัติรับราคา -

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง -



โครงการ ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง พื้นที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

ขนาด Ø 700 มม. ยาว 60.00 ม.  ขนาด Ø 600 มม. ยาว 360.00 ม. งานระบบสงน้ําสาย 3R-MP พรอมอาคารประกอบ

งบประมาณ ตาม ปมก . อนุมัติงวด

          งบปกติ 22,500,000 44,081,423

471,000 900,000

          เหลื่อมป 44,081,423

900,000

-

-

ป 2558

60,000,000 38,418,577

18,000,000 1,200,000

78,000,000 39,618,577

ความกาวหนา 17-ธ.ค.-52 อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก 15-ส.ค.-56 เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 18-ต.ค.-56 อายุสัญญา

13-ก.ย.-56 สัญญาเลขที่

16-ต.ค.-56 แกไขสัญญาครั้งที่ ...

18-พ.ย.-56 สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

- วงเงินสัญญา

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม 60.382%   (ป 2558)  แผน 60.382%

แผน/ผล ผลงาน สะสม 76.208%   (ป 2558)  ผล 76.208%

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา 24,000,000.00  29,297,172.31   

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 1,200,000.00    371,135.55       

    (สะสม) รวม (บาท) 25,200,000.00  29,668,307.86   

คิดเปน (%) 44.00 50.07

สภาพปญหา

และสาเหตุ

ความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

  บานดงปาเปอย  ตําบลทุงพระ  อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

-เบิกจายจางเหมา

-เบิกจายดําเนินการเอง

-คงเหลือจางเหมา

-คงเหลือดําเนินการเอง

กอสรางสถานีสูบน้ําพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที H= 50 ม. จํานวน 2 เครื่อง งานระบบสงน้ํา MP พรอม 

  47 Q 806500 1842296 ชลประทานขนาดกลาง

ป 2557

ความกาวหนาดานที่ดิน

 - จางเหมา

 - ดําเนินการเอง

 - จางเหมา

 - ดําเนินการเอง

รวม

อาคารประกอบ งานระบบสงน้ํา MP พรอมอาคารประกอบ งานทอสงน้ํา ขนาด   Ø 800 มม. ยาว 1,850.00 ม. 

งานทอสงน้ํา 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.

โดยสามารถชวยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรไดประมาณ 6,000 ไร และชวยเหลือราษฎรไดจํานวน 500 ครอบครัว

   เงินงวด - เบิกที่       

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา

ขนาดกลาง

              ประเภทงาน

                  งานจางเหมา

      งานจางเหมาบางสวน

งบประมาณ

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงปาเปอย-หวยไห ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม

25-มี.ค.-57

14-พ.ย.-58

600 วัน

งานดําเนินการเอง

19-พ.ย.-56

27-ก.พ.-57

วรายุทธ (เลี่ยงฮะ )การปโตรเลี่ยม

1.ปกหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม

ํ ิ การกอสราง วันที่ 15 ธ.ค. 2555

 ทรัพยสิน แลวเสร็จเมื่อป -

2.รังวัดที่ดินแลวเสร็จ 22 ส.ค. 2557

3.ตรวจสอบทรัพยสิน พ .ย. 2557

4.การจายคาทดแทนที่ดินและคารื้อยาย

สงผลจัดจาง

กจ.9/2557(กสพ.)

-

-

ประกาศ TOR

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง

อนุมัติรับราคา

วันประกาศเขตกอสราง

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม

สงประมาณการ

อนุมัติประมาณการ

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง

122,500,000

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม          แผน       

  (Cash Flow)

ผลจาก  GFMIS

70
80
90

100



โครงการ ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง

พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก . ตาม พรบ . อนุมัติงวด

ป 2558

          งบปกติ ตั้งงบประมาณ 50,561,200 50,561,200 50,561,200

คาควบคุมงาน 1,516,800 1,516,800 1,516,800

          เหลื่อมป ป 2559

ผูกพันงบประมาณ - - -

ป 2560

ผูกพันงบประมาณ - - -

ความกาวหนาดานที่ดิน

รวม 52,078,000 52,078,000 52,078,000

ความกาวหนา อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก 1-เม.ย.-57 เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 25-ก.ย.-57 อายุสัญญา

19-ก.ย.-57 สัญญาเลขที่

2-ต.ค.-57 แกไขสัญญาครั้งที่ ...

17-ธ.ค.-57 สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

- วงเงินสัญญา

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม 0.000%   (ป 2558) แผน 0.000%

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

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา -                  -

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง -                  -

    (สะสม) รวม (บาท) -                  -                   

คิดเปน (%) -                  -                   

สภาพปญหา

และสาเหตุ

ความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

   48 Q 279642 1807332 ชลประทานขนาดกลาง

   ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

   ประตูระบายน้ําคลองระบายน้ํา D8 (หวยพระคือ) ระยะ 2 ผลผลิตที่ 4 : ปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา

งานดําเนินการเอง

วันประกาศเขตกอสราง 19-ธ.ค.-57

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม 24 ธ.ค. 57

1.ปกหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดําเนิน

 การกอสราง

2.รังวัดที่ดิน แลวเสร็จเมื่อป 2554

3.ตรวจสอบทรัพยสิน แลวเสร็จป 2554

4.การจายคาทดแทนที่ดินและคารื้อยาย

 ทรัพยสิน แลวเสร็จเมื่อป 2554

กอสรางสถานีสูบน้ําพรอมเครื่องสูบน้ําแบบจุมใชมอเตอรไฟฟา Q = 3 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ํา 5 เมตร จํานวน 20 เครื่อง   

อัตราการสูบรวม 60 ลบ.ม./วินาที และโรงสูบขนาด กวาง 35.00 ม.   ยาว 76.00 ม. สูง 15.10  

โดยสามารถชวยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรไดประมาณ 6,000 ไร

   เงินงวด - เบิกที่       

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา

ขนาดกลาง

              ประเภทงาน

                  งานจางเหมา

      งานจางเหมาบางสวน

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง 840

อนุมัติประมาณการ 13 เม.ย. 60

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม บ. สหคิมมอเตอร จํากัด

ประกาศ TOR -

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง -

สงประมาณการ 26 ธ.ค. 57

อนุมัติรับราคา -

สงผลจัดจาง 186,153,362

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม       แผน       

(Cash Flow)
ผลจาก  GFMIS



โครงการ ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง พื้นที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก . ตาม พรบ . อนุมัติงวด

ป 2558

          งบปกติ ตั้งงบประมาณ 94,968,600 94,968,600 94,968,600

คาควบคุมงาน 2,849,058 2,849,058 2,849,058

          เหลื่อมป ป 2559

ผูกพันงบประมาณ - - -

ป 2560

ผูกพันงบประมาณ - - -

ความกาวหนาดานที่ดิน

รวม 97,817,658 97,817,658 97,817,658

ความกาวหนา - อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก 16-ส.ค.-57 เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 25-ก.ย.-57 อายุสัญญา

19-ก.ย.-57 สัญญาเลขที่

15-ต.ค.-57 แกไขสัญญาครั้งที่ ...

อนุมัติแลว สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

-

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม 0.000%   (ป 2558) แผน 0.000%

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

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา - -

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง - -

    (สะสม) รวม (บาท) - -

คิดเปน (%) - -

สภาพปญหา

และสาเหตุ

ความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

    โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําตําบลบานดง (อันเนื่องมาจากพระราชดําร)ิ ระยะที่ 1 ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม

   เงินงวด - เบิกที่       

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา

ขนาดกลาง

              ประเภทงาน

                  งานจางเหมา

      งานจางเหมาบางสวน

3.ตรวจสอบทรัพยสิน แลวเสร็จป

งานดําเนินการเอง

    บานดง  ตําบลบานดง  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

สถานีสูบน้ํา  เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง Q = 0.475 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ํา 75 เมตร จํานวน 3 เครื่อง       Q =0.475 ลบ.ม/วินาที  

ระยะยกน้ํา 120  เมตร จํานวน 3 เครื่อง เครื่องสูบน้ําชนิดจุม (Submersibfe  Pump) Q =200 ลิตร/นาที ระยะยกน้ํา 20 เมตร จํานวน 2 เครื่อง   

ระบบสงน้ํา ทอสงน้ําสายหลัก MP,LMP ขนาด Ø 800 มม. ยาว 10,746.00 ม. สายรองตางๆ ขนาด Ø 0.50 ม.ยาว 3,468.00 ม.

พรอมอุปกรณประกอบ พื้นที่รับประโยชน ประมาณ 10,000 ไร

   48 Q 249700 1855300 ชลประทานขนาดกลาง

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม หจก. อึ้งแซเฮง

1.ปกหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดําเนิน

 การกอสราง วันที่ 1 พ.ค. 2554

2.รังวัดที่ดิน แลวเสร็จเมื่อป

4.การจายคาทดแทนที่ดินและคารื้อยาย

 ทรัพยสิน แลวเสร็จเมื่อป

วันประกาศเขตกอสราง 17-ธ.ค.-57

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม -

อนุมัติประมาณการ -

ประกาศ TOR -

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง 870

สงประมาณการ -

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง -

อนุมัติรับราคา -

กระทรวงอนุมัติรับราคาแลวรอลงนามในสัญญา (วงเงินที่ประมูลได 307,500,000 บาท)

สงผลจัดจาง

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม       แผน       

(Cash Flow)
ผลจาก  GFMIS



โครงการ      ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง พื้นที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก . อนุมัติงวด

          งบปกติ

24,600,000 24,600,000

          เหลื่อมป -               -               

-คาควบคุมงาน -               -               

          งบ  กปร .

- ความกาวหนาดานที่ดิน

24,600,000 24,600,000

ความกาวหนา อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก 16-พ.ค.-56 เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 19-พ.ย.-56 อายุสัญญา

16-21 มค.57 สัญญาเลขที่

21-เม.ย.-57 แกไขสัญญาครั้งที่ ...

20-พ.ค.-57 สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

- วงเงินสัญญา

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ ) 0.000%   (ป 2558)  แผน 0.00%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ ) 0.000%   (ป 2558)  ผล 0.00%

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา 24,600,000.00   -                 

 - กราฟผลงาน  - จางเหมา -                  -                 

    (สะสม) รวม (บาท) 24,600,000.00   -                 

คิดเปน (%) 100.00 0.00

สภาพปญหา

และสาเหตุ

ความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

  47 Q 779480 1785320 ชลประทานขนาดกลาง

  บานไทรงาม  ตําบลวังชมภู    อําเภอหนองบัวแดง     จังหวัดชัยภูมิ

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6   สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดําร)ิ ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  อัตราการสูบ0.28  ลบ.ม./วินาที  ระยะยกน้ํา  60  เมตร จํานวน  1  แหง  ทอเหล็กสงน้ํา Ø 0.30 ม.  ยาวรวม   5,270   ม.

พื้นที่รับประโยชน 2,000 ไร

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที่        

       สชป .6

              ประเภทงาน
ป 2557               งานจางเหมา

-จางเหมา

-ดําเนินการเอง       งานจางเหมาบางสวน

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม บริษัท จันทรนที (2549) จํากัด

งานดําเนินการเอง

รวม

วันประกาศเขตกอสราง -

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม 30-ก.ย.-57

1. เปนโครงการขนาดเล็ก

สงประมาณการ 5-พ.ย.-57

อนุมัติประมาณการ 2-มิ.ย.-58

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง 210

ประกาศ TOR จส. 5/2557 (กสพ.)

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง -

ขณะนี้อยูในขั้นตอนผูรับจางขนยายเครื่องจักรเครื่องมือเขาไปดําเนินการ

อนุมัติรับราคา -

สงผลจัดจาง 24,600,000

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม       แผน       

(Cash Flow)
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โครงการ      ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง พื้นที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก . อนุมัติงวด

          งบปกติ

          เหลื่อมป 21,461,300 21,461,300

-               

          งบ  กปร . 20,350,130

1,111,170

ความกาวหนาดานที่ดิน

1,111,170

-

- 1,111,170.16

ความกาวหนา อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก 6-ก.ย.-56 เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง - ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 21-มี.ค.-57 อายุสัญญา

4-เม.ย.-57 สัญญาเลขที่

22-เม.ย.-57 แกไขสัญญาครั้งที่ ...

21-พ.ค.-57 สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

-

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ ) 100.00%   (ป 2558)  แผน 100.00%

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ ) 100.00%   (ป 2558)  ผล 100.00%

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา -                -                 

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 1,111,170.16    1,103,431.50    

    (สะสม) รวม (บาท) 1,111,170.16    1,103,431.50    

คิดเปน (%) 100.00 99.30

สภาพปญหา

และสาเหตุ

ความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

-เบิกจายดําเนินการเอง

-คงเหลือ 1. เปนโครงการขนาดเล็ก

งานดําเนินการเอง

อนุมัติรับราคา -

สงผลจัดจาง

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม          แผน      

     (Cash Flow)

สงประมาณการ 13-มิ.ย.-57

อนุมัติประมาณการ 10-ก.ย.-57

ผลจาก  GFMIS

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง 90

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง -

ประกาศ TOR สกก.6 (ซ.) 05/2557

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม 12-มิ.ย.-57

กันเหลือมป 2557

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม หางหุนสวนจํากัด สยามซีวิลซัพพลาย

รวม

รวม

วันประกาศเขตกอสราง 19-มี.ค.-57

-จางเหมา

-ดําเนินการเอง

พื้นที่รับประโยชน 3,000 ไร

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที่       

        สชป .6

              ประเภทงาน
ป 2557               งานจางเหมา

-จางเหมา

-ดําเนินการเอง       งานจางเหมาบางสวน

-เบิกจายจางเหมา

เขานา ขนาด Ø 100 มม. จํานวน 7 แหง , อาคารระบายตะกอน จํานวน 1 แหง และ อาคารทอลอดถนน จํานวน 1 แหง

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6   สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

    สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหนองนาคํา ระยะที2่ (อันเนื่องจากพระราชดําร)ิ ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม

    48 Q 216700 1861400 ชลประทานขนาดเล็ก

ระบบสงน้ําสาย MP (ทอ AC) Ø 600 มม. กม.1+625  ถึง กม.3+800  พรอมอาคารประกอบงานขอโคง จํานวน 2 แหง , อาคารจายน้ํา-

    บานหนองนาคํา  ตําบลบานโคก  อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน
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โครงการ      ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง พื้นที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก . อนุมัติงวด

          งบปกติ

          เหลื่อมป 10,344,000 10,344,000

          งบ  กปร .

10,344,000 10,344,000 ความกาวหนาดานที่ดิน

กันเหลือม เบิกจาย คงเหลือ %เบิกจาย

1,110,000.00                -          1,110,000.00         -               

825,970.70                  -          825,970.70           -               

ความกาวหนา - อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก 16-ส.ค.-57 เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง 3-พ.ย.-57 ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 10-พ.ย.-57 อายุสัญญา

- สัญญาเลขที่

- แกไขสัญญาครั้งที่ ...

- สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

-

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ ) 0.000%  (ป 2558)  แผน 0.000%

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

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา 1,110,000.00     -                   

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง 825,970.70       -                   

    (สะสม) รวม (บาท) 1,935,970.70     -                   

คิดเปน (%) 4.60 0.00

สภาพปญหา

และสาเหตุ

ความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

      กันเหลือมป 2557

      แผน       

(Cash Flow)
ผลจาก  GFMIS

3.ตรวจสอบทรัพยสิน แลวเสร็จป

4.การจายคาทดแทนที่ดินและคารื้อ

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง -

-

2.รังวัดที่ดิน แลวเสร็จเมื่อป

วันประกาศเขตกอสราง -

สงประมาณการ -

ประกาศ TOR -

อนุมัติรับราคา -

สงผลจัดจาง

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม

ขณะนี้อยูในขั้นเตรียมการจัดหาวัสดุ

 ทรัพยสิน แลวเสร็จเมื่อป

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง -

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม -

อนุมัติประมาณการ -

 การกอสราง วันที่

-ดําเนินการเอง       งานจางเหมาบางสวน

งานดําเนินการเอง

รวม

1.ปกหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม

ํ ิ

งบประมาณ               ประเภทงาน
ป 2554  - 2557               งานจางเหมา

      เงินงวด - เบิกที่     

 สชป.6

ลอมรั้ว, ประตูเขาออก,ถนนคอนกรีต,ระบบระบายน้ํา,เสาธง,ลานจอดรถ

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6   สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

    สวนประกอบอื่น สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาตําบลบานดง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม

   48 Q 249700 1855300 ชลประทานขนาดกลาง

    บานดง  ตําบลบานดง  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

จา้งเหมา

ดําเนนิการเอง



โครงการ      ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก .

ที่ตั้งจุดกอสราง พื้นที่ชลประทาน

พิกัด

ลักษณะ

โครงการ

งบประมาณ ตาม ปมก . อนุมัติงวด

          งบปกติ

-             -             

          เหลื่อมป 14,800,000 14,800,000     

-คาควบคุมงาน -             -             

- ความกาวหนาดานที่ดิน

14,800,000 14,800,000

ความกาวหนา - อนุมัติเงินงวด

ในการจัดหา - ลงนามในสัญญา

- ผูรับจาง

(ใบเบิก 16-ส.ค.-57 เริ่มอายุสัญญา

ซื้อหรือจาง 12-พ.ย.-57 ครบอายุสัญญา

วงสูงสุด ) 28-พ.ย.-57 อายุสัญญา

15-18-ธ.ค.57 สัญญาเลขที่

23-ธ.ค.-57 แกไขสัญญาครั้งที่ ...

- สั่งหยุดงานครั้งที่ ...

-

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ )   (ป 2557) แผน

แผน/ผล ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ )   (ป 2557)  ผล

 - ผลงาน

 - เบิกจาย  - จางเหมา -                -                 

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง -                 

    (สะสม) รวม (บาท) -                -                 

คิดเปน (%)

สภาพปญหา อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

และสาเหตุ

ความลาชา

แผนการ

แกไขปญหา

อนุมัติรับราคา -

สงผลจัดจาง

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันที่  30  ธันวาคม 2557

การเบิกจายสะสม       แผน       

(Cash Flow)
ผลจาก  GFMIS

อนุมัติแผนจัดซื้อ /จัดจาง -

ประกาศ TOR -

ประกาศ จัดซื้อ /จัดจาง -

ไดรับอนุญาตใชพื้นที่ปาไม -

สงประมาณการ -

อนุมัติประมาณการ -

ทําเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม -

1.ปกหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม

 การกอสราง วันที่ 15 ธ.ค. 2555

2.รังวัดที่ดินแลวเสร็จ 22 ส.ค. 2557

3.ตรวจสอบทรัพยสิน พ .ย. 2557

4.การจายคาทดแทนที่ดินและคารื้อ

 ทรัพยสิน แลวเสร็จเมื่อป -

งานดําเนินการเอง

รวม

วันประกาศเขตกอสราง 13-พย-57

งบประมาณ

   เงินงวด - เบิกที่        

       สชป .6

              ประเภทงาน
ป 2557               งานจางเหมา

-จางเหมา

-ดําเนินการเอง       งานจางเหมาบางสวน

   47 Q 806500 1842296 ชลประทานขนาดกลาง

    บานดงปาเปอย  ตําบลทุงพระ  อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

อาคารสํานักงาน  ขนาด 6.00*20.00 ม. จํานวน 1 หลัง ถนนเขาหัวงาน อาคารโรงจอดรถ อาคารบานพักชั่วคราว ระดับ 1-2  อาคารปอมยาม

อาคารบานพักชั่วคราว ระดับ 1-2 ขนาด 6.00*13.00 ม. จํานวน 1 หลัง 

สรุปขอมูล  ความกาวหนาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2558

    สํานักงานกอสราง 6   สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 30  ธันวาคม 2557

    สวนประกอบอื่น   สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงปาเปอย-หวยไห ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม



รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
สํานักงานก่อสร้าง 6   สํานักพัฒนาแหล่งนํ�าขนาดกลาง
แผน ผล ช้า/เร็ว ค่าความต่าง
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