
โครงการ ขอมูลรายงาน ณ

ชื่อ ปมก.
ที่ตั้งจุดกอสราง ชลประทานขนาดกลาง            

พิกัด

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ งบประมาณ ตาม ปมก. ประเภทงาน
        งบปกติ ป 2554 - 2557          งานจางเหมา

 - จางเหมา  -          งานจางเหมาบางสวน

        เหล่ือมป  - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)        -          งานดําเนินงานเอง

ความกาวหนาดานที่ดิน
        ฟนฟู ป 2558 รายการ เบิกจาย  % เบิกจาย

 - จางเหมา  - จางเหมา

 - เงินกันเหลื่อมป 2557  -  -

     - เงินขยายระยะเวลาเบิกจาย  -  -

    - กันเหลื่อมป 2557  -       (เงินป 2555)

    - ขยายระยะเวลาเบิกจาย(เงินป 2555)   -  - ดําเนินการเอง

 - ดําเนินการเอง (คาควบคุมงาน)      - เงินกันเหล่ือมป 2557 18,753.70 6.73

    - กันเหลื่อมป 2557  - 

    - กันเหลื่อมป 2557  - 

รวม  - อนุมัติเงินงวด 10 พ.ย. 2554

ความกาว  วันประกาศเขตกอสราง ลงนามในสัญญา

หนาดาน  ทําเร่ืองขออนุญาตใชพ้ืนที่ปาไม ผูรับจาง

 ไดรับอนุญาตใชพ้ืนที่ปาไม เร่ิมอายุสัญญา

การจัดหา  สงประมาณการ ครบอายุสัญญา

(ใบเบิก  อนุมัติประมาณการ อายุสัญญา 

ซื้อหรือจาง  อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจาง และงดคาปรับ 694 วัน )

วงเงินสูงสุด)  ประกาศ TOR สัญญาเลขที่

 ประกาศเชิญชวน วงเงินตามสัญญา 

 อนุมัติรับราคา แกไขสัญญาคร้ังที่.1/2555   

 สงผลจัดจาง สั่งหยุดงานคร้ังที่......

แกไขสัญญาคร้ังที่ 2/2557

สั่งหยุดงานคร้ังที่......

เปอรเซ็นต แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) 41.07 แผนงานป 2558 9.72

แผน/ผล ผลงานสะสม  (ทั้งโครงการ) 38.44 ผลงานป 2558 3.20 การเบิกจาย สะสม แผน ผล

 - ผลงาน (Cash Flow) (จาก GFMIS)

 - เบิกจาย  - จางเหมา - -

 - กราฟผลงาน  - ดําเนินการเอง -                               -                               

(สะสม)  รวม (บาท) - -                               

 คิดเปน (%) -                               -                               0

สภาพปญหา 

และสาเหตุความ
1. เนื่องจากกรมมีมาตราการเรงดําเนินการจัดจาง จึงไมตองประกาศ TOR

2. ผูรับจางทํางานขุดระเบิดหินเกินกวาสัญญา  และไดเบิกจายคางานบางสวนทําใหขาดสภาพคลองของการเงิน

3.ผูรับจางไมไดเขาปฏิบัติงานตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 และเดือนพฤศจิกายน 2556  ถึง เดือนมกราคม 2557

4. วญช.สอ. ไดอนุมัติแบบแกไขแลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2557  (รธว. ไดอนุมัติหลักการแกไขแบบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556)

1. กรณีการขอเบิกเงินคางานที่เกินสัญญา (สัญญาขอ 4. คาจางและการจายเงิน  อัยการสูงสุดพิจารณาในขอความเงื่อนไขขอ 4.

   เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 แลว และกรมแจงเวียนใหทราบและถือปฏิบัติแลว

2. กรม (โดย รธส.) ไดอนุมัติแกไขสัญญาเนื่องจากแกไขแบบกอสรางแลว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  และไดลงนามแกไขสัญญาเพ่ิมเติม 

คร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

3. กรมไดอนุมัติงดคาปรับจํานวน 694 วัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เนื่องจากการแกไขแบบถนนบํารุงรักษาดานทายเขื่อน

-

4. ทอสงน้ํา  (Outlet)  ขนาด  1.80  เมตร ยาว 144.00  เมตร

22 ม.ค. 2554

   - เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 8,200 ไร

38,813,429.90

1,864 วัน  (ขยายครั้งที่ 1= 180 วัน ,ครั้งที่ 2 = 150 วัน

-

กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 7 ก.ค. 57

15 ก.ย. 2551

-

 47 PQT  520100 E 1901200 N  ระวาง 4843-V

278,712.90                  

ไมมีการจายเงินคาทดแทน

38,534,717.00             

        (รออนุมัติงวดจากกองแผนงาน)

    - เงินปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ชดใชคืน) จํานวน 110,862,311 บาท

ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําหวยแมสลิด

3. อาคารระบายน้ําลน ชนิด Side  Channel Spillway  กวาง  33.00   เมตร  ระบายน้ําได สูงสุด  172.73  ลูกบาศก เมตร/วินาที

  ความจุ 25.41 ลาน ลบ.ม.  ที่ระดับเก็บกัก + 206.00  ม.  (รทก.)

เงินงวด - เบิกที่ 

203,715,689.00            

2. ทํานบดินปดชองเขาต่ํา  ยาว  527.83  เมตร  สูง  5.72  เมตร  สันทํานบกวาง  9.00  เมตร 

อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก

สรุปขอมูล รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการปงบประมาณ 2558
22 ธันวาคม 2557

คป.ตาก

208,525,763.00            
อนุมัติงวด

4,810,074.00               

ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน

สํานักงานกอสราง 3   สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําหวยแมสลิด

1.เขื่อนดินชนิด  Homogeneous  Type  สันเขื่อนกวาง 9.00 เมตร  ยาว 1,700 เมตร และสวนที่สูงที่สุด  27. 51 เมตร

-

247,339,193                

-

41,932,789.00             

278,712.90                  

31 ก.ค. 2552

ไมตองดําเนินการ

314,578,000 บาท9 ต.ค. 2552

5 เม.ย. 2554

15 พ.ค. 2554

20 มิ.ย. 2559

กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.54

แผนการแกไข

ปญหา

1,864 วัน  (ขยายครั้งที่ 1= 180 วัน ,ครั้งที่ 2 = 150 วัน

ขอมูลจาก GFMIS ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2557

บ.เคนเบอร จีโอเทคนิคไทยแลนด จํากัด และ บ.สหมิตรอินเตอร

กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.55

งานขุดระเบิดหินตวัเขือน ดินถมบดอดัแน่นตวัขอืน กม.1+250 ถึง 1+500 งานทดสอบดินถมบดอดัแน่นเขือนปิดช่องเขาตาํกม.0+400

ป 54-57 ป 58


