ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจาวันที่
ลาดั
บที่

รายการ

โครงการขนาดกลาง
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารน้าอย่างบูรณาการ
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพืนทีช่ ลประทาน
1 สถานีสูบน้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
บ้านโพธ์ไชย (อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ) อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้า ระบบส่งน้าและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้าบ้านโพธ์ไชย อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
3 สถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้า โครงการสถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้า ตาบลบ้านดง
(อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้า ตาบลบ้านดง
(อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
5 โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าและระบบกระจายน้า บ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห
ต.ทุง่ พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
6 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้า ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้า จ.ชัยภูมิ
7 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห
พร้อมระบบส่งน้า จังหวัดชัยภูมิ
8 ค่าใช้จา่ ยในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้าห้วยจอมแก้ว
บ้านบุฉนวน ตาบลซับใหญ่ อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
9 สถานีสูบน้า ระบบน้าและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้าบ้านหนองสีหนาด
และระบบกระจายน้า (ค่าใช้จา่ ยในการปิดงาน)
10 ค่าใช้จา่ ยในการเตรียมความพร้อมโครงการประตูระบายน้าพร้อมอาคารประกอบ
บ้านกุดก่วง บ้านกุดก่วง ตาบลวังสามัคคี อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
11 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าตาบลบ้านดง
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ ระยะที่ ๑ จังหวัดขอนแก่น

26 พฤษภาคม 2558
เงินประจางวด

จานวนเงินเบิก

งบประมาณ

ประเภทงาน

ตาม พรบ.2558

(จ,ด)

ได้รับงวดนี้

(จ)

32,956,742.00

32,956,742.00

16,740,374.87

-

16,216,367.13

(ด)

51,085.00

51,085.00

39,050.00

-

(จ)

94,968,600.00

94,968,600.00

-

-

12,035.00
94,968,600.00

(ด)

2,849,058.00

2,849,058.00

-

587,760.55

-

2,261,297.45

(จ)

49,479,910.00

49,479,910.00

-

31,873,776.15

(ด)

1,420,200.00

1,420,200.00

-

1,057,656.57

(ด)

14,800,000.00

14,800,000.00

-

12,577,164.07

(ด)

300,000.00

300,000.00

-

273,876.55

87,125,000.00
94,968,600.00
60,000,000.00
14,800,000.00

(ด)
(ด)
10,344,000.00

(ด)

300,000.00
-

รวมแต่ต้นปี

เบิกงวดนี้

-

รวมแต่ต้นปี

-

-

-

คงเหลือ

ข้อผูกพัน

8,250,000.00

65,441.91

หมายเหตุ

9,356,133.85
362,543.43
2,157,394.02
26,123.45

-

-

300,000.00

-

299,760.03

-

239.97

10,344,000.00

-

8,148,867.62

-

2,195,132.38

ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า
12 ประตูระบายน้าคลองระบายน้า D8 (ห้วยพระคืน) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น

50,561,200.00

13 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตูระบายน้าคลองระบายน้า D8 (ห้วยพระคืน) ระยะ 2
จังหวัดขอนแก่น

(จ)

50,561,200.00

50,561,200.00

-

22,638,195.70

1,516,800.00

1,516,800.00

-

27,923,004.30

(ด)

548,205.15

-

968,594.85

รวมดำเนินกำรเอง
รวมจ้ ำงเหมำ

25,144,000.00
292,654,800.00

30,064,343.00
227,966,452.00

-

22,396,374.84
76,537,155.32

65,441.91
8,250,000.00

7,014,765.70
143,179,296.68

รวมทัง้ สิน้

317,798,800.00

258,030,795.00

-

98,933,530.16

8,315,441.91

150,194,062.38

D:\รวมรายงาน + ข้อมูลปี 2555\ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555\ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2558สกก.6-26-05-58\ผลการเบิกจ่าย โครงการขนาดกลาง58

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจาวันที่
ลาดับ
ที่

รายการ

26 พฤษภาคม 2558
เงินประจางวด

จานวนเงินเบิก

งบประมาณ

ประเภทงาน

ตาม พรบ.2557

(จ,ด)

ได้รบั งวดนี้

(จ)

-

58,826,091.73

-

(จ)

-

25,468,836.33

-

25,468,836.33

-

-

-

4,408,142.81

-

4,408,142.81

-

-

-

1,242,316.69

-

567,746.80

-

674,569.89

85,537,244.75

-

26,036,583.13

-

59,500,661.62

85,537,244.75

-

26,036,583.13

-

59,500,661.62

โครงการขนาดกลาง
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารน้าอย่างบูรณาการ
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้าและเพิม่ พืนทีช่ ลประทาน
กันเหลื่อมปี 2557
1 สถานีสูบน้าระบบส่งน้าและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้าบ้านหนองสีหนาดและ
ระบบกระจายน้า อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
2 สถานีสูบน้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
บ้านโพธ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดาริ) อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
3 โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าและระบบกระจายน้า บ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห
ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
กันเหลื่อมปี 2556
1 ทานบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนากุดจับ - กุดหมากเห็บ

(จ)

รวมแต่ต้นปี

เบิกงวดนี้

คงเหลือ

ข้อผูกพัน

รวมแต่ต้นปี

-

-

หมายเหตุ

58,826,091.73

อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
รวมดำเนินกำรเอง
รวมจ้ ำงเหมำ
รวมทัง้ สิน้

-

-

D:\รวมรายงาน + ข้อมูลปี 2555\ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555\ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2558สกก.6-26-05-58\ผลการเบิกจ่ายกันเหลื่อม

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจาวันที่
ลาดับ
ที่

รายการ

26 พฤษภาคม 2558
เงินประจางวด

งบประมาณ ประเภทงาน
ตาม พรบ.2557

(จ,ด)

ได้รบั งวดนี้

จานวนเงินเบิก

รวมแต่ต้นปี

เบิกงวดนี้

รวมแต่ต้นปี

ข้อผูกพัน

คงเหลือ

หมายเหตุ

แผนงาน :เทิดทูน พิทกั ษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
1 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้าตาบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น
กันเหลื่อมปี 2557
1 โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านหนองนาคา

(ด)

-

6,125,000.00

-

5,475,107.52

-

649,892.48

(ด)

-

1,111,170.16

-

1,110,581.50

-

588.66

825,970.70

-

825,761.20

-

209.50

1,110,000.00

-

1,110,000.00

-

-

ระยะ2 อ.หนองนาคาจังหวัดขอนแก่น
2 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง

(ด)

น้าบ้านดง จังหวัดขอนแก่น

1

กันเหลื่อมปี 2554-2557
โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบ้านไทรงาม
(อันเนื่องมาจากพระราชดาริ) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
รวมดำเนินกำรเอง
รวมจ้ ำงเหมำ
รวมทัง้ สิน้

(จ)
(จ)
-

-

21,062,029.52
3,537,971.00

743,428.90
-

743,428.90
-

-

20,318,600.62
3,537,971.00

1,937,140.86
25,710,000.52
27,647,141.38

743,428.90
743,428.90

1,936,342.70
1,853,428.90
3,789,771.60

-

798.16
23,856,571.62
23,857,369.78

D:\รวมรายงาน + ข้อมูลปี 2555\ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555\ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2558สกก.6-26-05-58\ผลการเบิกจ่าย (กปร.)

วันที่

บัญชี
10966

เงินฝากคลัง

26 พฤษภาคม 2558

ยอดยกมา

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

สก.6
งบดาเนินสก-เงิ
งาน นทุน4 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ(ค่าเช่าเครื่องถ่าย)
ั ฑ์
งบลงทุน สก-เงินทุน6 ค่าครุภณ

0700300207

ได้รับงวดนี้
48,000.00
48,000.00

ได้รับแต่ต้นปี
48,000.00
48,000.00
-

เบิกเดือนนี้
-

รวมเบิกแต่ต้นปี
28,182.00
28,182.00
-

ส่งคืน
-

คงเหลือ
19,818.00
19,818.00
0.00

