สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลรายงาน ณ
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2

โครงการ
ชื่อ ปมก.
ท้านบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้า้ แม่ออ้ น 2 อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง ต้าบลบ้านอ้อน อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
พิกัด
พิกดั 47 QPA 943–764 พิกดั UTM 591000 E 2074200 N ระวาง 4946 I

30 กันยายน 2560

จัดหาแหล่งน้า้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

เขื่อนดินแบบ Zone Type ความสูง 38.70 ม. ความกว้าง 9.00 ม. ความยาว 431.00 ม. ความจุ 19.10 ล้าน ลบ.ม.
ลักษณะโครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้้าล้น ยาว 287.00 ม. ระบายน้้าสูงสุด 136.00 ลบ.ม./วินาที ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้้า Ø1.20 ยาว 275 ม. อัตราการระบายสูงสุด 1.90 ลบ.ม./วินาที
พืน้ ที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่

งบประมาณ
งบปกติ

งบประมาณ

ตาม ปมก.

อนุมัติเงินงวด
102,755,000.00
102,755,000.00

ปี 2558

- จ้างเหมา
เหลื่อมปี - ด้าเนินการเอง
ฟื้นฟู

137,500,000.00
137,500,000.00

ปี 2559

- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง
ปี 2560

- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง
- โอนกลับส่วนกลาง (ผวง.ผง2262/2560 ลว.22 ส.ค.60)
ปี 2561

79,861,499.00
573,600.00
79,287,899.00
5,375,220.00
102,349,200.00

ประเภทงาน
จ้างเหมาทั้งโครงการ
จ้างเหมาบางส่วน
งานด้าเนินการเอง
ปี 2558 - 2560
ระยะเวลาก่อสร้าง
วงเงินทั้งโครงการ
424,855,000.00
คณะอนุกรรมการฯ ด้าเนินการส้ารวจ
ทรัพย์สินที่ต้องจ่ายค่าชดเชย เสร็จสิ้นแล้ว
(กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามประกาศ
ความก้าวหน้า แนบ ปส.19 ฉบับที่ 31/2558 ลว.25 มิ.ย.58)
ด้านที่ดิน
พื้นที่ 1,130 ไร่
เงินงวด - เบิกที่
…………….

เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
เงินกันเหลือมปี
102,349,200.00
เบิกจ่าย
% เบิกจ่าย
422,465,699.00
15,558,859.48 15,558,859.48
100.00
15 พ.ย. 48
อนุมัติเงินงวด
30 พ.ค. 50
ลงนามในสัญญา
11 ม.ค.60
6 พ.ค. 58
ผู้รับจ้าง
ธนฉัตรก่อสร้าง
14 ม.ค. 58
เริ่มอายุสัญญา
20 ม.ค. 60
31 ส.ค. 59
ครบอายุสัญญา
16 ก.ย. 60
5 ต.ค. 59
อายุสัญญา
240 วัน
9 พ.ย. 59
สัญญาเลขที่
จ.03/60
15 พ.ย. 59
วงเงินตามสัญญา
19,121,681.20
แก้ไขสัญญา ครั้งที…่ .
สั่งหยุดงาน ครั้งที…่ .
89.36 แผนงานปีปัจจุบัน
100.00
ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
78.41 ผลงานปีปัจจุบัน
98.23
แผน
ผล
การเบิกจ่ายสะสม
(Cash Flow)
จาก GFMIS
- จ้างเหมา
- ดาเนินการเอง
74,486,279.00
72,723,068.40
78.41
รวม(บาท)
74,486,279.00
72,723,068.40
คิดเป็น(%)
100.00
97.63
สภาพปัญหาและ - มีสัญญาจ้างท้าและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ จ.01/60 (สกก.2) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
สาเหตุความล่าช้า อายุสัญญา 680 วัน รายละเอียดงานเครื่องมือวัดแรงดันน้า้ แบบไฟฟ้า(Piezometer) งวดที่ 2 ก้าหนดวันส่งมอบงานภายใน 680 วัน
ครบอายุสัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2561
แผนการ
- ฝายก่อสร้างที่ 2 ด้าเนินเร่งรัดและควบคุมงานจ้างดังกล่าวของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
- จ้างเหมา
- ด้าเนินการเอง
รวม(บาท)
วันทีป่ ระกาศเขตก่อสร้าง
ท้าเรื่องขออนุญาตใช้พนื้ ทีป่ า่ ไม้
ได้รับอนุญาตใช้พนื้ ทีป่ า่ ไม้
ส่งประมาณการ
ความก้าวหน้า
อนุมัติประมาณการ
ในการจัดหา(ใบ
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เบิกซื้อหรือจ้าง)
ประกาศ TOR
ประกาศเชิญชวน
อนุมัติรับราคา
ส่งผลจัดจ้าง
- เปอร์เซ็นต์ แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)
แผน/ผล
ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)
- ผลงาน
89.36
- เบิกจ่าย
- กราฟผลงาน
(สะสม)
100
90

80
70
60
50
40
30

แผน

20
10

แผนสะสม

0

แก้ไขปัญหา

งานอาคารทางระบายน้าล้น

