รายงานผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564
(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)
สานักงานก่อสร้ างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
ลาดับ

งาน

1

ประตูระบายน้ าหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่
โครงการประตูระบายน้ าท่านางงาม ตาบลท่านางงาม อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก

2

ประตูระบายน้ าหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่
โครงการประตูระบายน้ าท่าแห อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับ
โอนลด
จัดสรร

งบประมาณ
ตาม พรบ.

คงเหลือ

ผลเบิกจ่ าย
ระบบ GF
จานวนเงิน
% จัดสรร % พรบ

คงเหลือ

120,000,000.00

98,253,750.00

21,086,100.00

77,167,650.00

16,922,849.53

21.93

14.10

60,244,800.47

70,000,000.00

70,000,000.00

4,889,000.00

65,111,000.00

14,695,899.22

22.57

20.99

50,415,100.78

3 โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการระบายคลองน้ าไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์

50,000,000.00

34,010,920.00

-

34,010,920.00

9,898,988.01

29.11

19.80

24,111,931.99

ประตูระบายน้ าหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่
4
โครงการประตูระบายน้ าโพธิ์ ประทับช้าง ตาบลไผ่ท่าโพ อาเภอโพธิ์ ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

50,000,000.00

32,277,910.00

-

32,277,910.00

6,466,948.15

20.04

12.93

25,810,961.85

100,000,000.00

100,000,000.00

-

100,000,000.00

763,321.00

0.76

0.76

99,236,679.00

-

344,200.00

-

344,200.00

84,135.40

24.44

-

260,064.60

5

ระบบส่ งน้ าพร้ อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม. โครงการฝายแม่สลิด
ตาบลแม่สลิด อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

6 ค่าควบคุมงาน ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
7

ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่ งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ (ฝั่ งซ้าย) ตาบลชุมตาบง
อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

-

1,546,200.00

-

1,546,200.00

285,975.00

18.50

-

1,260,225.00

8

ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่สลิด
จังหวัดตาก

-

1,509,700.00

-

1,509,700.00

261,216.00

17.30

-

1,248,484.00

19,668,900.00

57,603,331.00

-

57,603,331.00

-

-

57,603,331.00

88,357,500.00

88,357,500.00

-

88,357,500.00

30,928,856.38

35.00

35.00

57,428,643.62

86,270,200.00

86,270,200.00

-

86,270,200.00

17,772,750.00

20.60

20.60

68,497,450.00

300,000.00

-

300,000.00

-

-

-

9 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
10

ระบบส่ งน้ าพร้ อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่ งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ (ฝั่ งซ้าย)
ตาบลชุมตาบง อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

11 ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก
12

ค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมความพร้ อมโครงการ ประตูระบายน้ าคลองเกรี ยงไกร
จังหวัดนครสวรรค์

-

-

300,000.00

13

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

18.01

16.79

รวม

ลาดับ

งาน

584,296,600.00

570,473,711.00

25,975,100.00

ผลเบิกจ่ าย

งบประมาณ
ตาม พรบ.

ค่ าเวนคืนที่ดนิ

544,498,611.00

%

ค่ ารื้ อย้ าย

98,080,938.69

คงเหลือ

ค่ าซื้ อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ ารื้ อย้ ายในการจัดหาที่ดนิ
1 โครงการระบบส่ งน้ าอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

รวม

งบดาเนินงาน

3,638,094.00

1,599,420.05

1,587,676.95

3,187,097.00

3,638,094.00

87.60
-

-

-

-

87.60

ผลเบิกจ่าย

งบประมาณ
ที่ได้ รับจัดสรร

คงเหลือ

ระบบ GF
จานวนเงิน

% จัดสรร

งบดานินงาน (รายการประจา) 0700351701000000
1 ค่าสาธาณูปโภค

221,674.00

213,294.80

96.22

8,379.20

50,000.00

41,543.33

83.09

8,456.67

3 ค่ารั กษาความปลอดภัย

245,000.00

81,666.66

33.33

163,333.34

4 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

33,266.30

-

33,266.30

61.19

213,435.51

2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัดสุ

รวม

549,940.30

336,504.79

1 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมงานก่อสร้ างแหล่งน้ า

-

2 งบดาเนินงาน

รวม

-

-

-

450,997.00

450,997.00

446,417,672.31

