
จ านวนเงนิ % พรบ % จัดสรร

โครงการพฒันาแหล่งน า้และเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน

1
ประตูระบายน ้าหวังานและอาคารประกอบ พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 51,375  ไร่  
โครงการประตูระบายน ้าท่านางงาม ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก

70,000,000.00               70,000,000.00                     -                            70,000,000.00               22,089,107.43               31.56        31.56        47,910,892.57                   

2
ประตูระบายน ้าหวังานและอาคารประกอบ พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 81,111 ไร่  
โครงการประตูระบายน ้าท่าแห อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร

100,000,000.00             100,000,000.00                   -                            100,000,000.00             43,159,862.45               43.16        43.16        56,840,137.55                   

3
ประตูระบายน ้าหวังานและอาคารประกอบ พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 28,863 ไร่  
โครงการประตูระบายน ้าโพธ์ิประทบัชา้ง ต  าบลไผท่่าโพ อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร

120,000,000.00             120,000,000.00                   -                            120,000,000.00             34,901,520.87               29.08        29.08        85,098,479.13                   

4 โครงการประตูระบายน ้าบา้นไชยมงคลพร้อมระบบระบายน ้า ต  าบลน ้าอ่าง อ าเภอตรอน  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 70,000,000.00               70,000,000.00                     -                            70,000,000.00               16,570,720.67               23.67        23.67        53,429,279.33                   

5
คา่ควบคุมงานจา้งเหมา  โครงการระบบส่งน ้าอ่างเกบ็น ้าคลองโพธ์ิ (ฝ่ังซ้าย) 
ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จงัหวดันครสวรรค์

883,000.00                    883,000.00                          -                            883,000.00                    244,624.60                    27.70        27.70        638,375.40                        

6
ระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ  โครงการระบบส่งน ้าอ่างเกบ็น ้าคลองโพธ์ิ (ฝ่ังซ้าย) 
ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จงัหวดันครสวรรค ์ (จา้งเหมาทั้งโครงการ)

50,490,000.00               50,490,000.00                     -                            50,490,000.00               -                                 -            -            50,490,000.00                   

7 ท านบดินหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น ้าห้วยแม่สลิด จงัหวดัตาก (จา้งเหมาทั้งโครงการ) 19,784,700.00               19,784,700.00                     -                            19,784,700.00               19,784,700.00               100.00      100.00 -                                     

431,157,700.00             431,157,700.00                   -                            431,157,700.00             136,750,536.02             31.72        31.72        294,407,163.98                 

ผลเบิกจ่าย
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งบประมาณ

ทีไ่ด้รับจัดสรร
โอนลด คงเหลือ

ระบบ GF คงเหลือ

รวม

ล าดบั งาน
งบประมาณ 

ตาม พรบ.

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

ประตูระบายน้้าหัวงานและ
อาคารประกอบ พื้นที่รับ
ประโยชน์ 51,375  ไร่   

โครงการประตูระบายน้้าท่า
นางงาม ต้าบลท่านางงาม 
อ้าเภอบางระก้า จังหวัด

พิษณุโลก 

ประตูระบายน้้าหัวงานและ
อาคารประกอบ พื้นที่รับ
ประโยชน์ 81,111 ไร่   

โครงการประตูระบายน้้าท่าแห 
อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

ประตูระบายน้้าหัวงานและ
อาคารประกอบ พื้นที่รับ
ประโยชน์ 28,863 ไร่   

โครงการประตูระบายน้้าโพธิ์
ประทับช้าง ต้าบลไผ่ท่าโพ 

อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร 

โครงการประตูระบายน้้าบ้าน
ไชยมงคลพร้อมระบบระบาย
น้้า ต้าบลน้้าอ่าง อ้าเภอตรอน  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ค่าควบคุมงานจ้างเหมา  
โครงการระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้า

คลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)  
ต้าบลชุมตาบง อ้าเภอชุมตาบง 

จังหวัดนครสวรรค ์

ระบบส่งน้้าพร้อมอาคาร
ประกอบ  โครงการระบบส่งน้้า
อ่างเก็บน้้าคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)  
ต้าบลชุมตาบง อ้าเภอชุมตาบง 
จังหวัดนครสวรรค์  (จ้างเหมา

ทั้งโครงการ) 

ท้านบดินหัวงานและอาคาร
ประกอบ โครงการอ่างเก็บน้้า
ห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้าง

เหมาทั้งโครงการ) 

รวม 

แผนเบิกจ่ายสิ้นไตรมาส 1 23,474,900.00 46,624,800.00 37,294,400.00 22,825,800.00 287,700.00 - 19,784,700.00 150,292,300.00

ผลเบิกจ่าย 22,089,107.43 43,159,862.45 34,901,520.87 16,570,720.67 244,624.60 - 19,784,700.00 136,750,536.02

ค่าแรงสะสม 1,280,397.95 2,434,019.70 2,528,538.05 1,579,684.10 95,624.60 - - 7,918,264.40

% แผนงาน 1.09 1.10 0.75 3.15 100.00

% ผลงาน 0.82 0.18 0.01 0.29 75.57
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