
ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพนั เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนุมัติ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟา้ถนน

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

1 ก่อสร้างโรงสูบน้ า ประปาอบต.กรอกสมบูรณ์ 208,000      208,000               208,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าโรงสูบน้ า ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 5.50 เมตร สัญญา 12/2561

พร้อมการประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดิบประปาอบต.กรอกสมบูรณ์ หมู่ ลว. 2 ม.ีค. 2561

ที่ 5 ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบุรี ตาม เร่ิม 3 ม.ีค. 2561

แบบ อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ส้ินสุด 30 ม.ิย. 2561

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายระยอง แยม้กล่ิน 497,000      497,000               497,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนานายระยอง สัญญา 16/2561

แยม้กล่ิน - โรงน้ าด่ืมซันสไมล์ ลว. 20 ม.ีค. 2561

สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร เร่ิม 21 ม.ีค. 2561

สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 ส้ินสุด 18 ก.ค. 2561

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์

พร้อมติดต้ังป้ายปประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

รายงานผลการด าเนินงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ( ข้อบัญญัติ )



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพนั เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนุมัติ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบริเวณที่ดินบ้านนายไวพจน์ คงเด็ด 213,000      213,000               213,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ถนนสายบริเวณที่ดินบ้านนาย สัญญา 32/2561

ไวพจน์ คงเค็ด ลว. 7 พ.ค. 2561

สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 84 เมตร เร่ิม 8 พ.ค. 2561

สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 ส้ินสุด 6 ก.ค. 2561

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 336 ตร.ม ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสนิท ภูเดช 494,000      493,000               493,000             1,000             เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ถนนสายบ้านนายสนิท ภูเดช สัญญา 35/2561

บริเวณที่ดิน นายแก้ว ภูเดช ลว. 15 พ.ค. 2561

สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 155 เมตร เร่ิม 16 พ.ค. 2561

สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 155 เมตร ส้ินสุด 13 ส.ค. 2561

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 775 ตร.ม

ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ

รายงานผลการด าเนินงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพนั เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนุมัติ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้าน นางประภาภรณ์ ดวงแสน 383,000      383,000               383,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้าน นางประภาภรณ์ สัญญา 41/2561

ดวงแสน บ้านนายพเิชรฐ์ ลว. 28 พ.ค. 2561

สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 51 เมตร มีน้ าท่วมขังตลอดสาย เร่ิม 29 พ.ค. 2561

สภาพใหม่ ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร ส้ินสุด 26 ส.ค. 2561

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 204 ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จ านวน 123 ท่อน พร้อมบ่อพกั

ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จ านวน 13 บ่อ ระยะทางรวม 131 เมตร

ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้าน นายณรงค์ศักด์ิ คงเจริญ 484,000      484,000               484,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านนาย สัญญา 38/61

ณรงศักด์ิ คงเจริญ - นายวฑูิรย ์คุ้มทองค า ลว. 17 พ.ค. 2561

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 175 เมตร เร่ิม 18 พ.ค. 2561

สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 175 เมตร ขนาด ส้ินสุด 15 ส.ค. 2561

กวา้ง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 700 ตร.ม

ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

รายงานผลการด าเนินงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพนั เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนุมัติ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสมทรง ศรีสอาด 497,000      497,000               497,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านนายสมทรง ศรีสอาด สัญญา 34/2561

ที่ดินนายสมปอง ศรีสอาด ลว. 8 พ.ค. 2561

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร เร่ิม 9 พ.ค. 2561

สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตรยาว 200 เมตร ขนาด ส้ินสุด 5 ก.ย. 2561

กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

800 ตร.ม ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายส่ีแยกไปบ้านหนองแสง 629,000      534,000               534,000             95,000           เงินรายได้ รายจ่ายค้างจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ถนนสายส่ีแยกไปบ้านหนองแสง- สัญญา 42/2561 กรณีก่อหนี้ผูกพนั

บริเวณหน้าโรงเหล้า หมู่ที่ 3 สภาพเดิม ถนนคสล.สภาพช ารุดเสียหาย ขนาดกวา้ง ลว. 27 ก.ย. 2561

5 เมตร ยาว 200 เมตร สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 172 เร่ิม 28 ก.ย. 2561

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 860 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กรอก ส้ินสุด 25 ม.ค. 2562

สมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

รายงานผลการด าเนินงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพนั เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนุมัติ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบริเวณบ้านนายทองสุข สมศิริ 473,000      473,000               473,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ถนนสายบริเวณบ้านนายทองสุข สัญญา 22/2561

สมศิริ โรงงานยนูิโก้ หมู่ที่ 4 ลว. 26 ม.ีค. 2561

สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร เร่ิม 27 ม.ีค. 2561

สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร ส้ินสุด 24 ม.ิย. 2561

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 750 ตร.ม ตามแบบ

อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายหลังวดัสุทธธิรรม 343,000      343,000               343,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายหลังวดัสุทธธิรรม ครองร้ัง สัญญา 17/2561

สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 135 เมตร ลว. 22 ม.ีค. 2561

สภาพใหม่ เป็นถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ เร่ิม 23 ม.ีค. 2561

น้อยกวา่ 540 ตร.ม ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณื พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ ส้ินสุด 20 ม.ิย. 2561

โครงการจ านวน 1 ป้าย

รายงานผลการด าเนินงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพนั เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนุมัติ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบริเวณที่ดิน นายสุรชัย ไพเราะ 473,000      472,000               472,000             1,000             เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณที่ดิน สัญญา 33/2561

นายสุรชัย ไพเราะ - ฝายน้ าล้น บ้านคลองประดู่ ลว. 7 พ.ค. 2561

สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร เร่ิม 8 พ.ค. 2561

สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร ส้ินสุด 5 ส.ค. 2561

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 750 ตร.ม ตามแบบ

อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการจ านวน 1 ป้าย

12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายสุดถนน คสล. หมู่ที่ 6 493,000      492,000               492,000             1,000             เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายสุดถนน คสล. หมู่ที่ 6 สัญญา 23/2561

บริเวณที่ดิน นายพชิิย ต้ังใจรบ ลว. 27 ม.ีค. 2561

สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 155 เมตร เร่ิม 28 ม.ีค. 2561

สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 155 เมตร ส้ินสุด 25 ม.ิย. 2561

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 775 ตร.ม ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการจ านวน 1 ป้าย

รายงานผลการด าเนินงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพนั เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนุมัติ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายสุดถนน คสล. หมู่ 7 678,000      673,000               - 673,000          เงินรายได้ รายจ่ายค้างจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สุดถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว สัญญา 43/2561 กรณีก่อหนี้ผูกพนั

สุดเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 5 เมตร ลว. 27 ก.ย. 2561

ยาว 216 เมตร สภาพใหม่ ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 216 เมตร เร่ิม 28 ก.ย. 2561

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,080 ตร.ม ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์ ส้ินสุด 25 ม.ค. 2562

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

14 ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 141,000      141,000               141,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนระบบประปา สัญญา 37/2561

สภาพเดิม ท่อ PVC. ขนาด 2" ระยะทาง 486 เมตร ลว. 16 พ.ค. 2561

สภาพใหม่ ท่อ PVC. ขนาด 3" สายที่ 1 จากบ้านนางเลียด บุญเรียง เร่ิม 17 พ.ค. 2561

บ้านนางอุบล ท่าหิน ระยะทาง 105 เมตร สายที่ 2 จากบ้านนายเต็ม จันทร์ตา ส้ินสุด 14 ส.ค. 2562

บ้านนางข่อง มาสา ระยะทาง 381 เมตร ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

รายงานผลการด าเนินงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพนั เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนุมัติ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

15 วางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 483,000      483,000               483,000             - เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่า วางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 ขนาด 0.40*1.00 ม. สัญญา 39/2561

พร้อมบ่อพกับริเวณบ้านนายสุริยา โนนกลาง - บ้านนางดาวเรือง ดอนทอง ลว. 17 พ.ค. 2561

สภาพเดิม ล่องน้ าเดิมมีน้ าท่วมขัง สภาพใหม่ วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เร่ิม 18 พ.ค. 2561

0.40*1.00 ม. จ านวน 171 ท่อน พร้อมบ่อพกั ขนาด 0.60*0.60 จ านวน ส้ินสุด 14 ต.ค. 2561

18 บ่อ ระยะทาง รวม 180 เมตร ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

16 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (คสล.) หมู่ที่ 2 277,000      - - - - รายจ่ายค้างจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (คสล.) พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย กรณีไม่ก้อหนี้

และเคร่ืองเล่นแด็ก หมู่ที่ 2 บ้านอ่างตามี สภาพเดิม ที่โล่ง สาธารณะ สภาพใหม่ ผูกพนั

ลาน คสล. ขนาด กวา้ง 12 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 240 ตร.ม ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

รายงานผลการด าเนินงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพนั เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จ่ายจากเงิน หมายเหตุ

ที่อนุมัติ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

17 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามฝายน้ าล้น หมู่ที่ 5 200,000      - - - - ไม่ด าเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคสล. ข้ามฝายน้ าล้น พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 5

บ้านคลองประดู่ สะพาน คสล.ข้ามฝายน้ าล้น พร้อมราวกันตก สภาพเดิม ฝายน้ าล้น

กวา้ง 6 เมตร ยาว 25 เมตร สภาพใหม่ สะพานข้ามฝายน้ าล้น พร้อมราวกันตก

ขนาดความกวา้ง 2 เมตร ความยาว 25 เมตร ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์ 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

18 ขุดลอกสระน้ าผลิตน้ าประปา อบต.กรอกสมบูรณ์ 3,552,000    - - - - ไม่ด าเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่า ขุดลอกสระน้ าเดิมสภาพต้ืนเขิน กักเก็บน้ าได้ไม่เพยีงพอ ขนาด

ความกวา้ง 176 เมตร ความยาว 300 เมตร ความลึกเดิมเฉล่ีย 5.20 เมตร

สภาพใหม่ สระน้ าผลิตน้ าประปา อบต.กรอกสมบูรณ์ ขนาดความกวา้ง 176 เมตร

ความยาว 300 เมตร ความลึกใหม่เฉล่ีย 7.20 เมตร ดินขุดปริมาตรไม่น้อยกวา่

85,256.50 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

รายงานผลการด าเนินงานหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561


