เอกสาร 3
หน ้าที่ 1

รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนปฏิบตั ิงานประจาปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยโสมง
บ้านแก่งยาว ตาบลแก่งดินสอ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

19,600,000

19,600,000 หจก.ทองทิพย์
วิศวกรรม

19,403,650 7 ธ.ค. 60 - 6
มี.ค. 61

24,500,000

24,500,000

24,500,000 1 ธ.ค. 60- 31

-

คงเหลือ ร้อยละ
19,403,650.00

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

โครงการส่งน้า สัญญาเลขที่ 04/61 ลว. 25 เม.ย. 61
และบารุงรักษา
นฤบดินทรจินดา

- ก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยโสมง ขนาดกว้าง 8
เมตร ยาว 60 เมตร

2 โครงการก่อสร้างสถานีสบู น้าสะพานหิน บ้าน
สะพานหิน ตาบลสะพานหิน อาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

449,035.00 24,050,965.00

โครงการ
ชลประทาน
ปราจีนบุรี

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ/เป็นงาน
ดาเนินการเอง

349,925.00 14,350,075.00

โครงการ
ชลประทาน
ปราจีนบุรี

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ/เป็นงาน
ดาเนินการเอง

672,955.91 4,227,044.09

โครงการ
ชลประทาน
ปราจีนบุรี

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ/เป็นงาน
ดาเนินการเอง

ส.ค.61

- ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมงานวางท่อ
ส่งน้าและคลองส่งน้าและอาคารประกอบ 1 แห่ง

3 โครงการระบบส่งน้าโครงการทานบบ้านคลองบุ
สูงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านบุสงู ตาบล
สาพันตา อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

14,700,000

14,700,000 1 ธ.ค. 60- 31

14,700,000

ส.ค.61

- ก่อสร้างระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง

4 โครงการสะพานข้ามคลองส่งน้าสายใหญ่ กม.
0+305 โครงการห้วยไคร้ ตาบลวังตะเคียน
อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

4,900,000

4,900,000 1 ธ.ค. 60- 31

4,900,000

ก.ค.61

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

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้า อบต.บางพลวง เชื่อมหมู่ที่ 9 ตาบลบาง
พลวง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

8,085,000

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายใต้วดั (รพช.
เดิม) หมู่ที่ 7 , 9 ตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้าน
สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

6,370,000

8,085,000 หจก.เสถียรภาพ

6,370,000

บ. จิระพนธ์
2014 จากัด

7,880,000 30 ธ.ค. 60 28 เม.ย. 61
5,980,000 1 ก.พ. - 31
พ.ค. 61

7,880,000.00

-

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

-

5,980,000.00

-

อาเภอบ้านสร้าง สัญญาเลขที่ 1/61 31 ม.ค. 61

เอกสาร 3
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

หน ้าที่ 2

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

คงเหลือ ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

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

7

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 ตาบลเขา
ไม้แก้ว อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

11,760,000

11,760,000 หจก.ฉัตรสุภา
ค้าวัสดุกอ่ สร้าง

9,110,000 15 ก.พ. - 15
พ.ค. 61

9,110,000.00

4,829,000 16 พ.ย. 6013 ก.พ. 61

4,829,000.00

3,271,500

3,271,500.00

8 โครงการถนนแก่งหินเพิง ตาบลสะพานหิน
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

6,419,000

6,419,000

9 โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางรองรับการ

3,931,700

3,331,700

ท่องเที่ยวอาเภอศรีมโหสถ สายนิคมคามิลเลียน หมู
ที่ 2 บ้านโคกวัด ถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ ตาบล
โคกปีบ และสายซอยเทศบาล 2 ตาบลโคกปีบ
อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ขอเปลี่ยนแปลง

ภูมนิ ิกรการ
โยธา จากัด

-

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

ดาเนินการแล้วเสร็จ

แขวงทางหลวง เลขที่สัญญา ที่ 1/2561 ลว. 15 พ.ย.
ชนบทปราจีนบุรี 60 ดาเนินการแล้วเสร็จ

-

100.00 อาเภอศรีมโหสถ ดาเนินการแล้วเสร็จ

ฯ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งทที่ 4/2560 ลว. ก.ย. 60
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลง ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร
สายนิคมคามิเลียน หมู่ที่ 2 บ้านโคกวัด ถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
เรือตาบลโคกปีบ

1,746,000

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนน สายซอย เทศบาล 5 กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า2,680 ตรม

955,700

ช่วงที่ 3 ปรับปรุถนน สายซอยเทศบาล 8 ตาบลโคกปีบ
ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 442.50 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,770 ตรม.

630,000

10 โครงการแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายหนองแสงหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตาบลโคกไทย อาเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ปรับลดงบประมาณ
จากเดิม 5,337,000บาท)

หจก.ทีเอ็น ทีเอ็น
ซีเมนต์ บล็อก

1,716,000 23 พ.ย. 60-20

ไทยธานินท์ 1994

935,500 27 พ.ย. 60-24

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

100.00

สัญญาเลขที่ 2/61 24 พ.ย.60

ก.พ. 61

ก.พ. 61
ไทยธานินท์ 1994

620,000 7 ธ.ค. 60 - 6

620,000.00

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

-

100.00 อาเภอศรีมโหสถ สัญญาเลขที่ 4/61 6 ธ.ค. 60

เอกสาร 3
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

11 โครงขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้าทางการเกษตร
(หนองสามขา หนองอ้อ หนองเบน) ตาบลเกาะ
ลอย อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

1,960,000

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ
1,960,000

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

บ. ทรัพย์สุข
สมบัติ (1989
จากัด)

หน ้าที่ 3

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา
1,078,900 28 ก.พ. - 27
มิ.ย. 61

-

คงเหลือ ร้อยละ
1,078,900.00

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อาเภอ
ประจันตคาม

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค
สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 27 ก.พ.61

- ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้าหนองสามขา หนองอ้อ หนอง
เบ็ญ โดยใช้แรงงานเครื่องจักรขุดลอกดินประมาณ
55,050 ลบ.ม.

12 โครงการห้องฝึกกระตุ้นประสาทสัมผัส (visual
Room) สาหรับเด็กพิการ จังหวัดปราจีนบุรี

317,300

317,300 บ.พลอยชรัตน์

316,960 10 พ.ย. - 12
ธ.ค. 60

13 โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอ้ายกาง จังหวัด
ปราจีนบุรี

19,600,000

19,600,000 หจก.ทองทิพย์
วิศวกรรม

15,450,000 27 ก.พ. - 24
ก.ย. 61

-

15,450,000.00

-

โครงการส่งน้า
และบารุงรักษา
บางพลวง

-

4,444,500.00

-

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

100 ศูนย์การศึกษา ดาเนินการแล้วเสร็จ

316,960.00

พิเศษจังหวัด
ปราจีนบุรี
สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 26 ก.พ.61

ก่อสร้างอาคารบังคับน้า 3 แห่ง /ขุดแก้มลิง 1 แห่ง
ปริมาณความจุ ไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบม.

14 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาด
ใหญ่ หมู่ท1ี่ 0 ตาบลบางพลวง อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี

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

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ โดยก่อสร้างโรงสูบ
น้า จานวน 1 หลัง ก่อสร้าง คสล. ระบบครองน้าผิวดิน ขนาด
20 ลบม./ชม. ถังน้าใสขนาดจุ 100 ลบม. หอถังสูง ขนาดจุ
45 ลบม.

15 โครงการขุดลอกคลองกุดหอย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่
พัฒนา ตาบลสาพันตา อาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี
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
พร้อมปรับเกลี่ยและขนส่งวัสดุระยะทาง 12 กม.

540,000.00

-

100.00 อาเภอนาดี

สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

อยูร่ ะหว่างเรียกตัวผู้รับจ้างมาลงนาม
สัญญา

เอกสาร 3
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการขุดลอกคลองสีเสียดถึงคลองยาง หมูที่
6 บ้านโคกกระจง อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

980,000

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ
980,000

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

หจก.โภค
ประเสริฐการโยธา

หน ้าที่ 4

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา
638,000 11 ม.ค. - 10
เม.ย. 61

-

คงเหลือ ร้อยละ
638,000.00

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อาเภอนาดี

ขุดลอกคลองสีเสียด ก. 16 ม. ย. 815 ม. ลึก 5.70 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 11,988ลบม. พร้อมปรับเกลี่ย
และขนส่งวัสดุระยะทาง 12 กม.

17 โครงการขุดลอกหนองขี้ควาย บ้านห้วย หมู่ที่ 1
ตาบลสาพันตา อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สัญญาเลขที่ 42/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

1,174,000

1,174,000

หจก.โภค
ประเสริฐการโยธา

752,000 11 ม.ค. - 10
เม.ย. 61

-

752,000.00

-

อาเภอนาดี

ขุดลอกหนองขี้ควาย ก. 70 ม. ย. 107 ม. ลึกเฉลี่ย 6
ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,260 ลบม.
พร้อมปรับเกลี่ยและขนส่งวัสดุระยะทาง 5 กม.

สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

18 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (คลองตะแบก)
หมู่ที่ 7 ตาบลสะพานหิน อาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

392,000

19 โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
แหน ตาบลสาพันตา อาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

1,208,300

20 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ถนน
ตาบลดงพระราม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

686,000

21 โครงการคืนน้าต้นทุนให้ชมุ ชนเข้มแข็ง จังหวัด
ปราจีนบุรี

2,079,000

22 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้า
ปราจีนบุรี บริเวณวัดมะกอกสีมาราม (ต่อเนื่อง
เขื่อนเดิม) ตาบลรอบเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว ๘๐ เมตร

7,840,000

23 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

392,000 บ.เพ็ชร์ ตาปี
จากัด
1,208,300

หจก.โภค
ประเสริฐการโยธา

686,000 หจก.เจริญสวัสดิ์
ศรีมหาโพธิ

37,240,000

2,079,000
7,840,000

37,240,000

ห.จ.ก.
เกียรติภูมิ
คอนกรีต

392,000 21 พ.ย. - 20
ธ.ค. 60

392,000.00

759,000 11 ม.ค. - 10
พ.ค. 61

638,000.00

657,000 28 ธ.ค. 60-28
มี.ค.61

657,000.00

2,079,000 พ.ค. 60 - ส.ค.
61

1,106,140.00

7,800,000 30 ม.ค. - 28
ก.ค. 61

2,347,800.00 5,452,200.00

27,735,671

-

121,000.00

-

100 อาเภอนาดี

สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 20 พ.ย. 60

อาเภอนาดี

สัญญาเลขที่ 5/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

100 อาเภอเมือง

สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 27 ธ.ค. 60

ปราจีนบุรี

972,860.00

53.21 ศูนย์ ปภ. เขต อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ (ดาเนินการ
3 ปราจีนบุรี

เอง)

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

27,735,671.36

แขวงทางหลวง ดาเนินการแล้วเสร็จ
ปราจีนบุรี

เอกสาร 3
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

หน ้าที่ 5

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

คงเหลือ ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

- ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บรุ ี - วัง
น้าเขียว ตอน 1 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไผ่ ตาบลทุ่งพธิ์
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

17,640,000

17,640,000 หจก.กองมณี
ก่อสร้าง

13,053,510.83 5 ธ.ค.60- 4 มี.ค. 13,053,510.83
61 (90 วัน)

-

100.00

สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 20 พ.ย.
60

- ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บรุ ี - วัง
น้าเขียว ตอน 2 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไผ่ ตาบลทุ่งพธิ์
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

19,600,000

19,600,000 หจก.กองมณี
ก่อสร้าง

14,682,160.53 5 ธ.ค.60- 4 มี.ค. 14,682,160.53
61

-

100.00

สัญญาเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 20
พ.ย. 60 ขอขยายสัญญา ช่วงปีใหม่
7 วัน จากวันที่ 5 มี.ค.-11 มี.ค. 61

24 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความมั่นคงในชีวติ

24,266,500

24,266,500 กิจการร่วมค้า เอ
เอสเอ-ไอเอสโอ

20,969,000 5 พ.ค. 61 - 28
ก.พง 62

20,969,000.00

-

-

รพ.เจ้าพระยา เลขที่สัญญา 71/61 4 พ.ค. 61
อภัยภูเบศร

ก่อสร้างระบบผลิตประปา ขนาด 100 คิว

25 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปราจีนบุรี ม.
3 ต. บางบริบูรณ์ อ. เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี

15,000,000

15,000,000 หจก.เจริญ
สวัสดิ์ ศรีมหา
โพธิ

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.บางเตย – หมู่ที่
13 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

6,000,000

6,000,000 หจก.โคกราช
พัฒนะ

27 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่อาเภอศรีมหาโพธิ

2,645,000

2,438,000

- ขุดขยายสระน้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตาบลหัว
หว้า

675,000

- ขุดขยายสระน้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตาบลหัว
หว้า
- ขุดดินเปิดเชื่อมคันสระน้าผลิตน้าประปา อบต.กรอก
สมบูรณ์ หมู่ที่ 5

563,000

28 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสานักสงฆ์สระข่อย
หมู่ที่ 1 ตาบลโคกไทย อ.ศรีมโหสถ

890,000

14,540,001.11 11 เม.ย. 61 15 มค. 62

5,840,000 14 มี.ค. - 13
มิ.ย. 61
2,102,900

หจก.ปราจีน
กระต่ายทอง

502,900

2,181,000.00 12,359,001.11

15.00 สนง.โยธาธิการ เลขที่สัญญา 70/61 10 เม.ย. 61
และผังเมือง
จังหวัด
ปราจีนบุรี *

-

5,840,000.00

อ.บ้านสร้าง *

เลขที่สัญญา 1/61 31 ม.ค. 61

502,900.00

500,000

เลขที่สัญญา 6/61 13 มี.ค. 61

อ.ศรีมหาโพธิ *

-

1 ก.พ.- 1 พ.ค.
61

-

500,000.00

1,200,000 หจก. วริษฐ์ เมเนจ
เม๊นท์

1,100,000 9 ก.พ. - 9 พ.ค.
61

850,000 หจก.ทีเอ็น
ซีเมนต์บล็อค

840,000 21 ธค. 60 20 มี.คง 61

เลขที่สัญญา 2/61 8 ก.พ. 61

1,100,000.00

840,000

-

100 อ.ศรีมโหสถ *

เลขที่สัญญา 5/61 20 ธ.ค.60

เอกสาร 3
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

หน ้าที่ 6

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

0

828,800 10 พ.ค. - 7

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

คงเหลือ ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

828,800

อ.ประจันตคาม ขอใช้เงินเหลือจ่าย เลขที่สัญญา 4/61

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

1,235,000

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนน
เดิมสายสระจาน ตาบลนาดี ถึงถนนชมะนันทน์
ตาบล สาพันตา อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2,000,000

อ.นาดี

อยูร่ ะหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จะทราบผล
วันที่ 23 พ.ค. 61 คาดว่าจะลงนาม
ภายใน วันที่ 4 มิ.ย. 61

31 ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 9 (บ้านราษฏร
เจริญ) คลองดินแดง ตาบลแก่งดินสอ ไปหมู่ที่ 5
บ้านคลองเตย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี

9,000,000

อ.นาดี

ยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยูร่ ะหว่าง
รอแบบ จาก สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดฯ

234,574,400
รวม

หจก.โชค
ประเสริฐแสง
วิศวกรรม

ผลการดาเนินการ

9 พ.ค. 61

ส.ค. 61

0 69,789,500
203,089,462.47

234,574,400

64,897,367.27 69,930,261.11

หมายเหตุ : รายงานให้จังหวัดทราบทุกวันศุกร์ ทางโทรสารหมายเลข 0-3745-4003 หรือทาง E-mail : prachinproject@gmail.com
* ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 4-2560 ( 8 ก.ย. 60)
* ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 5/2560 (19 ธ.ค. 60)
* ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2561 ( 13 มี.ค. 61) ใช้เงินเหลือจ่าย
167,726,300 สัญญา ลงทุน
ลงนามแล้ว

ใช้เงินเหลือจ่าย

203,918,262.47
162,716,812.47
162,716,812.47 เศ.เข้มแข็ง

มี.ค.
เม.ย.

148,176,811 แผนบูร.
54,912,651.11
142,336,811.36

เหลือจ่าย
12,801,829
13,331,508.89

27.67

เอกสาร 3
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

หน ้าที่ 7

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

#REF!

ลงชือ่

คงเหลือ ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

#REF!
#REF!

ตาแหน่ง

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

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

เอกสาร 3
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน

วงเงิน
อนุมัติ
โครงการ

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินการ

วงเงินตาม วันเริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
สัญญา

คงเหลือ ร้อยละ

#REF!

คงเหลือ

#REF! +

นาเงินเหลือจ่ายมาดาเนินโครงการใหม่ 6 โครงการ ลาดับที่ 31 - 36

#REF!

มีเงินเหลือจ่าย

#REF! +

ยกเลิก 3 โครงการ นามาดาเนินโครงการใหม่ 7 โครงการ ลาดับที่ 13-19

#REF!

มีเงินเหลือจ่าย

#REF!

เงินเหลือจ่ายโครงการรอบแรก

หมายเหตุ : * ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ( 25 ต.ค. 59)

หน ้าที่ 8

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

** โครงการจาก Y 2 โดยใช้เงินเหลือจ่าย ตามมติ ก.บ.จ. ( 16 ม.ค. 60)

เงินเหลือจ่าย ณ วันที่ 26 พ.ค. 60

=
#REF!

#REF!

#REF!

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ปัญหาอุปสรรค

เอกสาร 3
หน ้าที่ 9

24,500,000.00

14,700,000.00

7,880,000.00

เอกสาร 3
หน ้าที่ 10

3,271,500.00

เอกสาร 3
หน ้าที่ 11

เอกสาร 3
หน ้าที่ 12

เอกสาร 3
หน ้าที่ 13

14,682,160.53

เอกสาร 3
หน ้าที่ 14

เอกสาร 3
หน ้าที่ 15

เอกสาร 3
หน ้าที่ 16

