รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยโสมง บ้าน
แก่งยาว ตาบลแก่งดินสอ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

19,600,000

19,600,000

24,500,000

24,500,000

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

วงเงินตาม
สัญญา

วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา

เอกสาร 2

ผลการดาเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือ

ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

โครงการส่งน้า อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่/และออกแบบ
และบารุงรักษา ก่อสร้างใหม่(เปลีย่ นหน่วยดาเนินการ)
นฤบดินทรจินดา

-

- ก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยโสมง ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 60 เมตร

2 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าสะพานหิน บ้านสะพาน
หิน ตาบลสะพานหิน อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

24,500,000 1 ธ.ค. 60- 31

24,500,000.00

โครงการ
ชลประทาน
ปราจีนบุรี

เป็นงานดาเนินการเองและอยู่ระหว่าง
ดาเนินโครงการ

349,925.00 14,350,075.00

โครงการ
ชลประทาน
ปราจีนบุรี

เป็นงานดาเนินการเองและอยู่ระหว่าง
ดาเนินโครงการ

114,075.40 4,785,924.60

โครงการ
ชลประทาน
ปราจีนบุรี

เป็นงานดาเนินการเองและอยู่ระหว่าง
ดาเนินโครงการ

-

ส.ค.61

- ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา พร้อมงานวางท่อส่งน้า
และคลองส่งน้าและอาคารประกอบ 1 แห่ง

3 โครงการระบบส่งน้าโครงการทานบบ้านคลองบุสูงอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านบุสูง ตาบลสาพันตา
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

14,700,000

14,700,000

14,700,000 1 ธ.ค. 60- 31
ส.ค.61

- ก่อสร้างระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง

4 โครงการสะพานข้ามคลองส่งน้าสายใหญ่ กม.0+305
โครงการห้วยไคร้ ตาบลวังตะเคียน อาเภอกบินทร์บรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

4,900,000

4,900,000

4,900,000 1 ธ.ค. 60- 31
ก.ค.61

-ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้าสายใหญ่ กม.0+305 โครงการ
ห้วยไคร้ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
อบต.บางพลวง เชื่อมหมู่ที่ 9 ตาบลบางพลวง อาเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
- ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.100
กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50
เมตร

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายใต้วัด (รพช.เดิม)
หมู่ที่ 7 , 9 ตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี

8,085,000

8,085,000

6,370,000

6,370,000

7,880,000 30 ธ.ค. 60 - 28
เม.ย. 61

บ. จิระพนธ์
2014 จากัด

-

5,980,000 1 ก.พ. - 31 พ.ค.
61

7,880,000.00

อาเภอบ้านสร้าง สัญญาเลขที่ 2/61 ลว. 29 ธ.ค. 60

5,980,000.00

อาเภอบ้านสร้าง สัญญาเลขที่ 1/61 31 ม.ค. 61

1,076,600.00

อาเภอบ้านสร้าง จัดตามเทศกาล (ก.ย. 61)

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,450
กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร

7 โครงการงานประเพณีแห่พระทางน้าและแข่งเรือชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจาปี จังหวัด
ปราจีนบุรี

1,076,600

1,076,600

1,076,600

-

1

ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

คงเหลือ

หน่วยงาน
ร้อยละ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

เอกสาร 2

- กิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณี เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย และ
เรือยาวเล็กขนาด 30 ฝีพาย/ตกแต่งขบวนแห่ชงิ ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (จัดช่วงเดือน พ.ย. 61)

8

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 ตาบลเขาไม้แก้ว
อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี

11,760,000

11,760,000 หจก.ฉัตรสุภา
ค้าวัสดุกอ่ สร้าง

9,110,000 15 ก.พ. - 15
พ.ค. 61

-

อาเภอกบินทร์ สัญญาเลขที่ 1/61 14 ก.พ. 61
บุรี

9,110,000.00

ระดับที่ 1 : ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,846 เมตร
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 2.915 และช่วงที่ 2 กม. 3.285 ถึง กม.
4.216 (ขอเปลีย่ นแปลงฯ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งทที่ 4/2560 ลว. ก.ย.
60)

9 โครงการถนนแก่งหินเพิง ตาบลสะพานหิน อาเภอนา
ดี จังหวัดปราจีนบุรี

6,419,000

6,419,000

3,931,700

3,331,700

ภูมินิกรการ
โยธา จากัด

4,829,000 16 พ.ย. 60- 13
ก.พ. 61

4,829,000.00

3,271,500

3,271,500.00

100.00 แขวงทางหลวง เลขทีส่ ัญญา ที่ 1/2561 ลว. 15 พ.ย. 60
ชนบทปราจีนบุรี

- ก่อสร้างถนนลาดยางก่อสร้าง โดยวิธี Pavement In – Place
Recycling พร้อมปูผิวจารจรด้วย แอสฟิลติกคอนกรีต กม.ที่ 7+450
ถึง 8+890 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 5 ซม. ไหล่ทางข้างละ 1.00
เมตร ระยะทาง 1.440 กม. พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 185 ตร.ม.

10 โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางรองรับการท่องเทีย่ ว

100.00 อาเภอศรีมโหสถ

อาเภอศรีมโหสถ สายนิคมคามิลเลียน หมูที่ 2 บ้านโคกวัด
ถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ ตาบลโคกปีบ สายซอยเทศบาล 5
และสายซอยเทศบาย ตาบลโคกปีบ อาเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี (ขอเปลีย่ นแปลงฯ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งทที่
4/2560 ลว. ก.ย. 60

หจก.ทีเอ็น ทีเอ็น
ซีเมนต์ บล็อก

1,716,000 23 พ.ย. 60-20

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนน สายซอย เทศบาล 5 กว้าง 4.00 เมตร หนา
0.05 เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า2,680
ตรม

955,700 ไทยธานินท์ 1994

935,500 27 พ.ย. 60-24

ช่วงที่ 3 ปรับปรุถนน สายซอยเทศบาล 8 ตาบลโคกปีบ ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 442.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 1,770 ตรม.

630,000 ไทยธานินท์ 1994

ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ลง ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร สายนิคมคา
มิเลียน หมูท่ ี่ 2 บ้านโคกวัด ถึง หมูท่ ี่ 9 บ้านหนองเรือตาบลโคกปีบ

11 โครงการแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายหนองแสง-หนอง
คล้า หมู่ที่ 6 ตาบลโคกไทย อาเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี (ปรับลดงบประมาณจากเดิม 5,337,000บาท)

1,746,000

1,716,000.00

100.00

สัญญาเลขที่ 1/61 22 พ.ย.60

935,500.00

100.00

สัญญาเลขที่ 3/61 24 พ.ย.60

620,000.00

100.00

สัญญาเลขที่ 2/61 24 พ.ย.60

ก.พ. 61
ก.พ. 61
620,000 7 ธ.ค. 60 - 6

มี.ค. 61

1,656,000

1,656,000 ปัณชลิศา 2553

1,580,380 7 ธ.ค. 60 - 6
มี.ค. 61

-

1,580,380.00

อาเภอศรีมโหสถ สัญญาเลขที่ 4/61 6 ธ.ค. 60

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนาเฉลีย่
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า3,280.00 เมตร
2

ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
12 โครงขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้าทางการเกษตร (หนอง
สามขา หนองอ้อ หนองเบน) ตาบลเกาะลอย อาเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

1,960,000

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ
1,960,000

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

บ. ทรัพย์สุข
สมบัติ (1989
จากัด)

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

คงเหลือ

หน่วยงาน
ร้อยละ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

1,078,900.00

อาเภอ
ประจันตคาม

สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 27 ก.พ.61

1,974,600.00

7,822,400.00

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปราจีนบุรี

อยู่ระหว่างดาเนินการ

270,480.00

3,229,520.00

อยู่ระหว่างดาเนินการ

232,500.00

167,500.00

สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัด
ปราจีนบุรี

38,000.00

771,600.00

1,078,900 28 ก.พ. - 27
มิ.ย. 61

เอกสาร 2

- ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้าหนองสามขา หนองอ้อ หนองเบ็ญ
โดยใช้แรงงานเครื่องจักรขุดลอกดินประมาณ 55,050 ลบ.ม.

13 โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
สัมมาชีพของชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี
-สร้างแกนนาวิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียงฯ
- จัดเวทีสบื ค้นภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ฯ
- จัดเวทีประเมินผลฯ
- สนับสนุนวัสดุกจิ กรรมครัวเรือนต้นแบบ
- ติดตามประเมินผล
- จัดกิจกรรมแสดงผลการดาเนินงาน

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี

9,797,100

9,797,000

2,934,500
672,000
300,000
3,870,000
30,000
1,990,500

2,934,500
672,000
300,000
3,870,000
30,000
1,990,500

3,500,000

3,500,000

- อบรม ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า/ให้ความรู้สร้างบรรจุภัณฑ์ฯ

420,400

- จัดทาทาเนียบ/ประชาสัมพันธ์ฯ

809,600

- จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า

2,207,000

- จัดหาวัสดุฯ/ติดตามประเมินผล

63,000

15 โครงการจัดงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าผู้ผลิตพบ
ผู้บริโภค จังหวัดปราจีนบุรี

500,000

1,000,000

1,000,000

- ประชุมชีแ้ จงกระบวนการฯ

37,600

- จัดทาสือ่ ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าฯ

500,000

- ประกวดเผยแพร่นวัตกรรมฯ

462,400

17 โครงการส่งเสริมหัตถกรรม การเกษตร ศิลปะ
ประดิษฐ์ ตาบลบุฝูาย อาเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี

- ฝึกอบรมอาชีพหัตกรรม การเกษตร ศิลปะประดิษฐ์ ถักไม้
กวาด 13 หมูบ่ า้ น 100 คน ในตาบลบุฝาู ย (22 – 25 พ.ย. 60)

474,920.00

25,080.00 100.00 สานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
ปราจีนบุรี

500,000

- จัดมหกรรมระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560

16 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสมุนไพรและการแพทย์
แผนไทยในชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

500,000

400,000

500,000

500,000

2,280.00

493,400.00

997,720.00

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด

6,600.00 100.00 อาเภอ

ดาเนินการแล้วเสร็จ (จัดมหกรรม
ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560)

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 - 25 พ.ย. 60)

ประจันตคาม

3

ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
18 โครงการส่งเสริมอาชีพถักไม้กวาด ตาบลโพธิ์งาม
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

500,000

500,000

480,000.00

3,000,000

3,000,000

2,818,750.00

คงเหลือ

หน่วยงาน
ร้อยละ
รับผิดชอบ

20,000.00 100.00 อาเภอ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

เอกสาร 2

ดาเนินการแล้วเสร็จ ( 7-10 ธ.ค. 60)

ประจันตคาม

- อาชีพหัตกรรม การเกษตร ศิลปะประดิษฐ์ ถักไม้กวาด 19
หมูบ่ า้ น 100 คน ในตาบลโพธิง์ าม (7 – 10 ธ.ค. 60)

19 โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนประจาปี
(ปี 2561/ครั้งที่ 32) จังหวัดปราจีนบุรี

93.96 สนง.
วัฒนธรรมฯ

จะดาเนินโครงการภายในเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

2,880,000

ค่าตอบแทนชุดการแสดง เวียนเทียน สาธารณูปโภค ประดับ
ตกแต่งกองอานวยการ (ม.ค.-ก.พ. 61)
-เจ้าเหมาตกแต่งสถานที่ /นิทรรศการ/เงินรางวัล ( ก.พ. 61)

20 โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ของดี
ศรีมโหสถ ประจาปี 2561/ครั้งที่ 3 อาเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี

181,250.00

812,000

250,000

250,000

2,500,000

2,500,000

-

250,000.00

อาเภอศรีมโหสถ ดาเนินการช่วงเดือน สิงหาคม 2561

- จัดงานมหกรรมของดีอาเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี 1 ครั้ง 7 วัน (สิงหาคม 2561)

21 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดปราจีนบุรี

6,700,000

- อบรมความรู้ทกั ษะ คลินิกเฉพาะโรค
- อบรมนวดไทย 150 ชม.
- จัดทาคู่มือ
- จัดซือ้ เวชภัณฑ์

23 โครงการเพิ่มมูลค่าไข่เป็ดและไข่ไก่โดยพัฒนาสูตร
อาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี

สนง.
วัฒนธรรมฯ

จะดาเนินโครงการภายในเดือน
เมษายน 2561

5,355,180.00

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

สนง.ปศุสตั ว์
จังหวัด

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

352,000
765,000
800,000
313,000
270,000

- ฝึกอบรมปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
- เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านฯ
- การแสดงแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมไทย
- ประชาสัมพันธ์/นิทรรศการเผยแพร่ความรู้วฒ
ั นธรรมไทย
- เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

22 โครงการเปิดคลินิกบริการแพทย์แผนไทยเฉพาะโรค
จังหวัดปราจีนบุรี

2,500,000.00

2,750,000

6,700,000

1,344,820.00

700,000

700,000.00

1,500,000

1,500,000.00

500,000

500,000.00

4,000,000

4,000,000.00

2,750,000

- อบรมเกษตรกร/ศึกษาดูงาน 20 ราย

580,200

- จัดซือ้ วัสดุการเกษตร

552,280

999,811.22

1,750,188.78

4

23

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

คงเหลือ

หน่วยงาน
ร้อยละ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

1,373,520

- จ้างเหมา
- เลีย้ งเป็ด/ไก่ 187,200บาท (พ.ย.60-เม.ย.61)
- ไถพื้นที่ 5,000บาท (พ.ย.60)
-ปลูกสมุนไพร 140,400บาท (พ.ย.60-ก.ค.61)
-ปรับปรุงโรงเรือน/วัสดุกอ่ สร้าง 1,040,920บาท

160,000
84,060

-จ้างเหมาจัดมหกรรมแสดงสินค้า
- เบีย้ เลีย้ งเดินทางไปราชการ

24 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000

9,000,000

2,138,435.70

6,861,564.30

23.76

25 โครงการจัดงานส่งเสริมมรดกไทย มรดกโลก วัดต้น
โพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

2,200,000

2,200,000

950,402.36

1,249,597.64

43.20 สนง.วัฒนธรรม อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
จังหวัด

890,000
400,000
250,000
240,400
380,000
39,600

- อุบาสกอุบาสิกาถือศีลฯ
-ปลูกโพธิเ์ พื่อพ่อฯ (แจกกล้าโพธิ์)
-นิทรรศการชุมชนคุณธรรมฯ
-เสวนาทีม่ าต้นโพธิฯ์
- เผยแพร่วฒ
ั นธรรมพื้นบ้านฯ
- ประกวดภาพ 3 ประเภท

26 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และพระบรมวงศานุวงศ์ จังหวัดปราจีนบุรี

1,800,000

1,800,000

1,424,644.89

375,355.11

79.15 สนง.วัฒนธรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ
จังหวัด

- รวมพลังทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา 432,000บาท

432,000

432,000.00

- สดุดี 109 ปี ลายพระหัตถ์ ร.5 ร.9 ร.10 688,000บาท

688,000

688,000.00

- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ 100,000 บาท

100,000

100,000.00

- ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ร.9 56,500บาท

56,500

56,500.00

- ประกวดขบวนแห่ฯ 93,500บาท

93,500

93,500.00

-ปฏิบตั ิธรรม รวมพลัง 3 ศาสนามหามงคลฯ 300,000บาท

300,000

300,000.00

- บริหารจัดการ

130,000

27 โครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่อาเซียน จังหวัดปราจีนบุรี

1,000,000

1,000,000

677,520.00

322,480.00

67.75

อยู่ระหว่างดาเนินการ
สนง.
วัฒนธรรมฯ

600,000

600,000

267,000.00

333,000.00

55.50

อยู่ระหว่างดาเนินการ
สนง.
วัฒนธรรมฯ

- จัดนิทรรศการอาเซียน 4 ครั้ง พ.ย. 60- มี.ค. 61)

28 โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี

เอกสาร 2

- จัดนิทรรศการดนตรีไทย เยาวชน 1,000 คน (พ.ย.60)

297,000

ฝึกอบรมสัมมนาเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวน 3 วัน 2 คืน (ม.ค. 61)

303,000
5

ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

550,000

29 โครงการรณรงค์ปอู งกันแก้ปญ
ั หายาเสพติดใน
แรงงาน/โรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

550,000

70,800.00

คงเหลือ
479,200.00

12.87 สนง.แรงงาน

เอกสาร 2

อยู่ระหว่างดาเนินการ

จังหวัด

- เตรียมความพร้อมกาลังแรงงาน /สาธิตอาชีพ 72,000บาท
(เม.ย.-ส.ค 61) - จ้างเหมาเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ 180,000 บาท
(พ.ย.60-ก.ย.61) - จัดทาสือ่ /บอร์ดประชาสัมพันธ์ 40,000บาท
(พ.ย.60) - จ้างเหมาสาธิตอาชีพ 12 ครั้ง 36,000 บาท

328,000

328,000.00

กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE (พ.ย.
60-มี.ค. 61)

222,000

222,000.00

30 โครงการห้องฝึกกระตุ้นประสาทสัมผัส (visual
Room) สาหรับเด็กพิการ จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน
ร้อยละ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

100.00 ศูนย์การศึกษา ดาเนินการแล้วเสร็จ

317,300

317,300 บ.พลอยชรัตน์

316,960 10 พ.ย. - 12
ธ.ค. 60

19,600,000

19,600,000 หจก.ทองทิพย์
วิศวกรรม

15,450,000 27 ก.พ. - 24
ก.ย. 61

15,450,000.00

โครงการส่งน้า สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 26 ก.พ.61
และบารุงรักษา
บางพลวง

4,444,500.00

อาเภอบ้านสร้าง สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 256 ก.พ.61

316,960.00

พิเศษจังหวัด
ปราจีนบุรี

- ปรับปรุงห้องฝึกกระตุ้นประสาทสัมผัส (visual Room) และ
ครุภัณฑ์

31 โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอ้ายกาง จังหวัด
ปราจีนบุรี
ก่อสร้างอาคารบังคับน้า 3 แห่ง /ขุดแก้มลิง 1 แห่ง ปริมาณ
ความจุ ไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบม.

32 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นขนาดใหญ่ หมู่
ที1่ 0 ตาบลบางพลวง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี

4,900,000

4,900,000

หจก. ท.รุ่ง
ไพศาลถังเหล็ก

4,444,500 26 ก.พ. - 24
ก.ย. 61

980,000

980,000

หจก.โภค
ประเสริฐการโยธา

540,000 11 ม.ค. - 10
เม.ย. 61

-

540,000.00

อาเภอนาดี

สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

980,000

980,000 หจก.โภคประเสริฐ

638,000 11 ม.ค. - 10
เม.ย. 61

-

638,000.00

อาเภอนาดี

สัญญาเลขที่ 42/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

752,000 11 ม.ค. - 10
เม.ย. 61

-

752,000.00

อาเภอนาดี

สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

- ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านขนาดใหญ่ โดยก่อสร้างโรงสูบน้า
จานวน 1 หลัง ก่อสร้าง คสล. ระบบครองน้าผิวดิน ขนาด 20 ลบม./
ชม. ถังน้าใสขนาดจุ 100 ลบม. หอถังสูง ขนาดจุ 45 ลบม.

33 โครงการขุดลอกคลองกุดหอย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่พฒ
ั นา
ตาบลสาพันตา อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลองกว้าง 13 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 5 เมตร
ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,350 เมตร ลึก 5.50
เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,137 ลูกบาศก์เมตร พร้อม

34 โครงการขุดลอกคลองสีเสียดถึงคลองยาง หมูที่ 6
บ้านโคกกระจง อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

การโยธา

ขุดลอกคลองสีเสียด ก. 16 ม. ย. 815 ม. ลึก 5.70 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 11,988ลบม. พร้อมปรับเกลีย่ และ
ขนส่งวัสดุระยะทาง 12 กม.

35 โครงการขุดลอกหนองขี้ควาย บ้านห้วย หมู่ที่ 1
ตาบลสาพันตา อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

1,174,000

1,174,000 หจก.โภคประเสริฐ
การโยธา

6

ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

คงเหลือ

หน่วยงาน
ร้อยละ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

เอกสาร 2

ขุดลอกหนองขีค้ วาย ก. 70 ม. ย. 107 ม. ลึกเฉลีย่ 6 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,260 ลบม. พร้อมปรับเกลีย่ และ
ขนส่งวัสดุระยะทาง 5 กม.

36 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (คลองตะแบก) หมู่ที่
7 ตาบลสะพานหิน อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

392,000

392,000 บ.เพ็ชร์ ตาปี
จากัด

392,000 21 พ.ย. - 20
ธ.ค. 60

100.00 อาเภอนาดี

สัญญาเลขที่ 1/2560 ลว. 20 พ.ย. 60

759,000.00

อาเภอนาดี

สัญญาเลขที่ 5/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

442,604.00

สนง.ทสจ.
ปราจีนบุรี

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

392,000.00

ขุดลอกคลองตะแบก กว้าง 20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 4
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,040 ลบม.

37 โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน
ตาบลสาพันตา อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

1,208,300

1,208,300

หจก.โภค
ประเสริฐการโยธา

759,000 11 ม.ค. - 10
พ.ค. 61

-

ขุดลอกสระ ก. 100 ม. ยาว 110 ม. ลึกเฉลีย่ 6 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 31,164 ลบม. พร้อมปรับเกลีย่ และ
ขนส่งวัสดุระยะทาง 1 กม.

1,370,000

38 โครงการกิจกรรมรักษ์แม่น้าปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

1,370,000

ประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกาดูงาน (พ.ย.60-ม.ค.61)

965,200

รณรงค์รักษ์แม่น้า (มี.ค.-พ.ค. 61)

259,400

จัดทาระบบฐานข้อมูล /ติดตามประเมินผล (พ.ย.60 – พ.ค.61)

145,400

39 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ถนน ตาบล
ดงพระราม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

686,000

927,396.00

686,000 หจก.เจริญสวัสดิ์
ศรีมหาโพธิ

657,000 28 ธ.ค. 60-28
มี.ค.61

657,000.00

100.00 อาเภอเมือง

สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 27 ธ.ค. 60

ปราจีนบุรี

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.๐๐ ม. ยาว 332.
๐๐ ม. หนา ๐.0๕ ม. หรือพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม.

40 โครงการอนุรักษ์ปาุ ชุมชน ปลูกปุาในพื้นที่สาธารณะ
มอเขาลอย บ้านเนินสูง หมู่ที่ 14 ตาบลเนินหอม
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

1,000,000

1,000,000

1,000,000.00

1,800,000

1,800,000

591,850.00

100.00 อาเภอเมือง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ปราจีนบุรี

อบรมให้ความรู้และสร้างจิตสานึกการสร้างและจัดการปุาชุมชนให้แก่
ประชาชนในพื้นทีต่ าบลเนินหอม,โนนห้อม, บ้านพระ, ดงขีเ้ หล็ก
จานวน 4 รุ่น รุ่นละ 300 คน รวมเป็น 1,200 คน (ธ.ค.60)

42 โครงการประชารัฐร่วมใจพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ปราจีนบุรีโมเดล)/เฝูาระวังปุา
จังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (ต.ค. 60- เม.ย.61)

950,000

จ้างเหมาจัดทาสือ่ /ประชาสัมพันธ์ (ม.ค./พ.ค. 61)

500,000

จ้างเหมาเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ (ต.ค.60-ก.ย.61)

180,000

1,208,150.00

32.88 สนง.ทสจ.

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

ปราจีนบุรี
950,000.00
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ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

คงเหลือ

หน่วยงาน
ร้อยละ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

เอกสาร 2

170,000

ค่าเบีย้ เลีย้ ง/น้ามันเชือ้ เพลิง /วัสดุ /สรุปถอดบทเรียน (ต.ค.60ก.ย.61)

170,000

42 โครงการส่งเสริมการปลูกปุาในพื้นที่สาธารณะและศา
สนสถาน และสร้างจิตสานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี

170,000

1,200.00

168,800.00

0.71 สนง.ทสจ.

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

ปราจีนบุรี

170,000

จัดหากล้าไม้พร้อมปลูก ม.ค. – ก.ค. 61)

43 โครงการคืนน้าต้นทุนให้ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัด
ปราจีนบุรี

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

2,079,000

2,079,000

7,840,000

7,840,000

ศูนย์ ปภ. เขต อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
3 ปราจีนบุรี

ขุดเจาะบ่อน้าตื้นจานวน 150 บ่อ (1 ตุลาคม 2560 -30
กันยายน 2561)

44 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้าปราจีนบุรี
บริเวณวัดมะกอกสีมาราม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตาบล
รอบเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว ๘๐ เมตร
45 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
การค้า และการลงทุน
- ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บรุ ี วังน้าเขียว ตอน 1 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไผ่ ตาบลทุ่งพธิ์
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
- ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บรุ ี วังน้าเขียว ตอน 2 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไผ่ ตาบลทุ่งพธิ์
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
46 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความมั่นคงในชีวิต

ห.จ.ก.
เกียรติภูมิ
คอนกรีต

สนง.โยธาธิการ สัญญาเลขที่ 33/2561 ลว. 29 ม.ค. 61
และผังเมือง
จังหวัด
ปราจีนบุรี

7,800,000 30 ม.ค. - 28
ก.ค. 61

27,735,671

แขวงทางหลวง
ปราจีนบุรี

37,240,000

37,240,000

17,640,000

17,640,000 หจก.กองมณี
ก่อสร้าง

13,053,510.83 2 ธ.ค.60- 1 มี.ค.

19,600,000

19,600,000 หจก.กองมณี
ก่อสร้าง

14,682,160.53 2 ธ.ค.60- 1 มี.ค.
61

24,266,500

24,266,500

-

17,640,000.00

สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 20 พ.ย. 60
(ผูร้ ับจ้างยังไม่เข้าดาเนินการ)

-

14,682,160.53

สัญญาเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 20
พ.ย. 60 (ผูร้ ับจ้างยังไม่เข้าดาเนินการ)

61 (90 วัน)

รพ.เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร

ก่อสร้างระบบผลิตประปา ขนาด 100 คิว

17,165,000

47 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร

48

17,165,000

อบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
(พ.ย.
– ธ.ค. ้ผ60)
อบรมความรู
ชู้ ว่ ยแพทย์แผนไทยนวดไทย 430 ชัว่ โมง (พ.ย. -

5,500,000

ธ.ค.60) ้เรื่องผูใ้ ห้บริการเพื่อสุขภาพ 500 ชัว่ โมง (ม.ค.-มี.ค.
อบรมความรู
61)
อบรมนวดฝุ
าเท้า 60 ชัว่ โมง เด็กกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ รู้คุณ

5,438,000

แผ่
ดินองกั
(พ.ย.
เขื่อนนปู
นตลิ– ่งธ.ค.60)
ริมแม่น้าปราจีนบุรี ม. 3 ต. บางบริบรู ณ์

อ. เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี

16,103,000

13,156,711.00

2,946,289.00

81.70 รพ.เจ้าพระยา อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
อภัยภูเบศร

3,000,000
2,165,000

15,000,000

15,000,000 หจก.เจริญ

สวัสดิ์ ศรีมหา
โพธิ

14,540,001.11

-

สนง.โยธาธิการ อยู่ระหว่างทาความตกลงกับ สงป.
และผังเมือง
จังหวัด
ปราจีนบุรี *

8

ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
49 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.บางเตย – หมู่ที่ 13
ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

6,000,000

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

สวัสดิ์ ศรีมหา
โพธิ

2,645,000

675,000

- ขุดขยายสระน้าสาธารณประโยชน์ หมูท่ ี่ 6 ตาบลหัวหว้า

563,000

- ขุดดินเปิดเชือ่ มคันสระน้าผลิตน้าประปา อบต.กรอกสมบูรณ์
หมูท่ ี่ 5

หจก.ปราจีน
กระต่ายทอง

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา
5,840,000.00 14 มี.ค. - 13
มิ.ย. 61

850,000

502,900

คงเหลือ

หน่วยงาน
ร้อยละ
รับผิดชอบ

5,840,000.00

อ.บ้านสร้าง *

2,438,000.00

อ.ศรีมหาโพธิ *

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

เอกสาร 2

เลขทีส่ ัญญา 6/61 13 มี.ค. 61

1 ก.พ.- 1 พ.ค. 61

เลขทีส่ ัญญา 1/61 31 ม.ค. 61

9 ก.พ. - 9 พ.ค.61

เลขทีส่ ัญญา 2/61 8 ก.พ. 61

500,000

1,200,000 หจก. วริษฐ์ เมเนจ
เม๊นท์

890,000

ผลการดาเนินการ

2,438,000

- ขุดขยายสระน้าสาธารณประโยชน์ หมูท่ ี่ 4 ตาบลหัวหว้า

51 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสานักสงฆ์สระข่อย หมู่
ที่ 1 ตาบลโคกไทย อ.ศรีมโหสถ

ผู้รับจ้าง

6,000,000 หจก.เจริญ

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+130 ระยะทาง 1.130 กม.

50 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
อาเภอศรีมหาโพธิ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หจก.ทีเอ็น
ซีเมนต์บล็อค

1,100,000

840,000

100 อ.ศรีมโหสถ *

840,000

เลขทีส่ ัญญา 5/61 20 ธ.ค.60

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ – เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.

52 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน-หนองอีจู้ ม.4 ต.ดงบัง
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
เงินเหลือจ่าย

1,235,000

อ.ประจันต
คาม

ใช้เงินเหลือจ่ายมาดาเนินการ
Y2

1,000,000
231,079,800 68,728,700
299,808,500

209,224,584

40,851,141.57

102,695,339.36

13.63

หมายเหตุ : รายงานให้จงั หวัดทราบทุกวันศุกร์ ทางโทรสารหมายเลข 0-3745-4003 หรือทาง E-mail : prachinproject@gmail.com
* ขอโอนเปลีย่ นแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 4-2560 ( 8 ก.ย. 60)
* ขอโอนเปลีย่ นแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 (19 ธ.ค. 60)

9

ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา
-

ลงชื่อ

คงเหลือ

หน่วยงาน
ร้อยละ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

เอกสาร 2

..............................................
(.............................................)

-

ตาแหน่ง

..................................................

-

89,702,511.36

10

เอกสาร 2

24,500,000.00

14,700,000.00

7,880,000.00

11

เอกสาร 2

3,271,500.00

12

เอกสาร 2

3,500,000.00

13

เอกสาร 2

14

เอกสาร 2

15

เอกสาร 2

16

เอกสาร 2

1,370,000.00

17

เอกสาร 2

14,682,160.53

18

เอกสาร 2

19

เอกสาร 2

20

