ความคืบหนาโครงการจังหวัดนนทบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7

หนวยงาน/โครงการยอย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมยอย)
งบจังหวัด 60
งบเพิ่มเติม 60
งบกลุมจังหวัด 60
งบรองนายกรัฐมนตรี 60
งบจังหวัด 61
งบกลุมจังหวัด 61
งบภาค 61

รวมทั้งสิ้น

วงเงินจัดสรร (บาท)
66,469,608
282,254,100
97,320,000
1,788,000
258,665,800
10,128,000
161,086,000
877,711,508

1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี
กอหนี้แลว (เงินกันไวเบิกเหลื่อมป)

ผลการเบิกจาย (บาท)
5,031,300
0
40,315,768
9,343,924
1,457,900
56,148,892

ขอมูล ณ วันที่ 9 ก.พ. 2561

ความคืบหนา

หนวยงาน

7.57%
0.00%
41.43%
0.00%
3.61%
0.00%
0.91%
6.40%

1

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวปลอดภัยแบบครบวงจรและลดตนทุนการ
ผลิตขาว
- ซื้อปุยอินทรียชนิดเม็ด จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม

1,809,000

อยูระหวางตรวจสอบคุณภาพปุยโดยกรมวิชาการ เกษตร
เกษตร

2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ําไทรมา
ซอย 4 แยก 2 หมูที่ 1 จากบริเวณปากซอยไทรมา ซอย 4 แยก 2 ถึง
ปากซอยไทรมา ซอย 5 ต.ไทรมา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

5,550,000

อยูระหวางขออนุมัติการปรับลดเนื้องาน
ชวงสัญญา 22 มี.ค. - 24 มิ.ย. 60

อําเภอเมืองนนทบุรี

3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 6
บริเวณสวนผูใหญอํานวย พุมแดง ถึงบริเวณคลองออมบานบุญแตง
ต.ไทรมา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

5,700,000

อยูระหวางขออนุมัติการปรับลดเนื้องานและ
ขยายสัญญา
ชวงสัญญา 24 มี.ค. - 27 มิ.ย. 60

อําเภอเมืองนนทบุรี

4

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพรอมทางเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลอง
เต็มรักฝงใต หมูที่ 8 ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

9,300,000

5,031,300 ผูรับเหมาเขางานชา และขาดสภาพคลองทาง
การเงิน
ชวงสัญญา 27 ก.พ. - 26 ส.ค. 60

5

โครงการกอสรางถนนสายบานตนโพธิ์ - บางนายไกร พรอมวางทอระบายน้ํา
บอพักและรางวี หมูที่ 4 ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
กวาง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,500 ตารางเมตร

7,690,000

เปนไปตามงวดงาน
ชวงสัญญา 28 ก.ย. 60 - 30 มี.ค. 61

อําเภอบางกรวย

6

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา บอพักและ
รางวี ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 3 ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี กวาง 4.00 เมตร ยาว 387.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,548 ตารางเมตร

3,752,000

เปนไปตามงวดงาน
25 ก.ย. 60 - 23 ม.ค. 61

อําเภอบางกรวย

7

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักและรางวี บริเวณถนน
บางกรวย - จงถนอม พรอมปรับภูมิทัศน หมูที่ 3,8 ตําบลวัดชลอ
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

4,200,000

เปนไปตามงวดงาน
ชวงสัญญา 26 ก.ย. 60 - 24 มี.ค. 61

อําเภอบางกรวย

8

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีตเลียบคลองนราภิรมย
พรอมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ตําบลบานใหม อําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรี

3,650,000

อยูระหวางการตรวจรับงาน
ชวงสัญญา 18 ก.ย. - 17 ธ.ค. 60

อําเภอบางใหญ

9

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
- กิจกรรมจางเหมาจัดงานเกริกฟากองปฐพี
โครงการจัดตั้งศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจัดสรรวัดเสนียวงศ หมูที่ 3
ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนศรีฝงตะวันตก
บานเจาเฟอง หมูที่ 2 ตําบลไทรใหญ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นบ.ถ.21007 (ซอยสายโรงเบียร)
หมูที่ 2 ตําบลบไทรใหญ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
รวมทั้งสิ้น

1,388,608

อยูระหวางพิจารณารายละเอียดโครงการ

สํานักงานจังหวัด

1,430,000
6,900,000

อยูระหวางพิจารณารายละเอียดโครงการ
ไดผูชนะแลว อยูระหวางรอลงนามในสัญญา

สํานักงานจังหวัด
อําเภอไทรนอย

9,600,000

ไดผูชนะแลว อยูระหวางรอลงนามในสัญญา

อําเภอไทรนอย

5,500,000

ไดผูชนะแลว อยูระหวางรอลงนามในสัญญา

อําเภอไทรนอย

บริษัท กันตกนิษฐ กอสราง จํากัด
ชวงสัญญา 31 ส.ค. 60 - 26 ส.ค. 61

สํานักงานธนารักษ
พื้นที่นนทบุรี
สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นนทบุรี

10
11
12
13

ยังไมกอหนี้ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมป)

66,469,608

5,031,300

2. โครงการภายใตแผนงานงการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2560 (งบเพิ่มเติม 60)
กอหนี้แลว (เงินกันไวเบิกเหลื่อมป)
1

โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

2

โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยบริเวณแหลงทองเที่ยวทางน้ํา
(สรางมูลคาเพิ่มและนวัตกรรม)
รายการ จัดทํา AR CODE

3

55,500,000

2,360,000

รายการ จัดทําปาย AR CODE

687,500

โครงการนวัตกรรมสายน้ําเจาพระยา-ปาสัก เพื่อการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
- จางจัดกิจกรรมมหัศจรรย ตลาดน้ําเมืองนนท นาชม นาเที่ยว

449,700

อําเภอบางบัวทอง

บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด
ชวงสัญญา 27 ก.ย. 60 - 26 ม.ค. 61

บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จํากัด
ชวงสัญญา 28 ก.ย. 60 - 26 ม.ค. 61

สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นนทบุรี

ยังไมกอหนี้ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมป)
1/5

ที่

หนวยงาน/โครงการยอย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมยอย)

วงเงินจัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจาย (บาท)

ความคืบหนา

หนวยงาน

4

โครงการสืบสานอัตลักษณเพื่อสรางคุณคาของเมืองในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 (คายทูตวัฒนธรรม 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน), การจัดทํา
รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสืบสานงานทองถิ่นตามวิถีไทยรามัญ
และการจัดพิมพหนังสือ ชุมชนมอญเกาะเกร็ดอัศจรรยแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม)

13,910,000

อยูระหวางประกาศเชิญชวน (8-24 ม.ค. 61)
กําหนดเสนอราคา 25 ม.ค. 61
คาดวาจะลงนามไดภายใน ก.พ. 61

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนนทบุรี

5

โครงการฟนฟูและอนุรักษสวนทุเรียนนนทบุรีอยางยั่งยืน

10,000,000

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว

สํานักงานเกษตร
จังหวัดนนทบุรี

6

โครงการกอสรางทาเทียบเรือ บริเวณวัดกลางเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 1 แหง

7,500,000

อยูระหวางขออนุมัติประกาศผลผูชนะ
คาดวาจะลงนามไดภายใน ก.พ. 61

ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากเกร็ด/
เทศบาลนครปาก
เกร็ด

7

โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาส และศูนยเรียนรู
วัฒนธรรมเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการกอสรางถนนทางเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมูที่ 1 จาก
โรงเรียนวัดปรมัยฯ ขางบานนางนอยหนา หมูที่ 2 ความกวาง 3.00 เมตร
ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร

4,900,000

แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
อยูระหวางรอการประชุมพิจารณาราง TOR
อยูระหวางขออนุมัติประกาศผลผูชนะ
คาดวาจะลงนามไดภายใน ก.พ. 61

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนนทบุรี
ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากเกร็ด/
เทศบาลนครปาก
เกร็ด

8

22,678,000

9

โครงการกอสรางทางเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมูที่ 6 จากวัดไผ
ลอมถึงวัดเสาธงทอง ความกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร

22,678,000

อยูระหวางขออนุมัติประกาศผลผูชนะ
คาดวาจะลงนามไดภายใน ก.พ. 61

ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากเกร็ด/
เทศบาลนครปาก
เกร็ด

10

โครงการกอสรางปรับปรุงสถานีสูบน้ําปลายคลองบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
โครงการปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ําคลองสวย พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
เครื่องตักขยะอัตโนมัติ และงานระบบไฟฟาควบคุม อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี

60,000,000

อยูระหวางจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง

30,000,000

อยูระหวางจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง

โครงการ
ชลประทานนนทบุรี
โครงการ
ชลประทานนนทบุรี

11

12

โครงการขุดลอกคลองบางตลาด บริเวณสะพานประตูกรมชลประทานถึง
คลองสวย

2,600,000

13

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําประตูระบายน้ําคลองบางตลาด

48,990,900

รวมทั้งสิ้น

282,254,100

อยูระหวางคํานวณราคากลาง

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองนนทบุรี/
เทศบาลนครนนทบุรี

อยูระหวางขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจาง

โครงการ
ชลประทานนนทบุรี

0

3. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุร)ี
1

โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทองเที่ยว
- จางปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยทําการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. เชื่อมตอระหวางถนนทางหลวงสาย 346 (ปทุมธานี - บางเลน) กับ
ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ 3015 (ออกสูตลิ่งชัน-สุพรรณบุร)ี ตําบลขุนศรีตําบลไทรใหญ อําเภอไทรอย จังหวัดนนทบุรี ความกวาง 12.00 เมตร
ระยะทาง 1.856 กิโลเมตร

54,600,000

26,754,000.00 หจก.ศรีพรกิจวัฒนา
ชวงสัญญา 28 เม.ย. 60 - 24 พ.ย. 60

สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดนนทบุรี

2

โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งเพื่อสงเสริม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- จางงานปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางไผที่เชื่อมโยงกับแมน้ําเจาพระยา
ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

26,900,000

13,561,767.56 บริษัท เจ เอ็น ซี แมชชินเนอรี่ จํากัด
ชวงสัญญา 27 เม.ย. 60 - 21 ม.ค. 61

โครงการ
ชลประทานนนทบุรี

3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นบ.5027 ระยะทาง 0.675
กิโลเมตร พรอมไหลทางและทอระบายน้ําบอพัก รางวี ต.หนองเพรางาย อ.ไทร
นอย จ.นนทบุรี

15,820,000

รวมทั้งสิ้น

97,320,000

-

บริษัท กษิดิศ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ชวงสัญญา 27 ก.ย. 60 - 14 ก.พ. 61

40,315,768

4. งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบรองนายกรัฐมนตรี)
1

โครงการยกระดับถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนซอยตน
พิกุล-วัดยางปา หมูที่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนบุรี ระยะทาง 218 เมตร

1 ,788,000

แขวงทางหลวง
ชนบทนนทบุรี

ระยะสัญญา 13 พ.ย. 60 - 31 ม.ค. 61
วันที่ 25 ธ.ค. 60 ไดแจงใหเรงรัดดําเนินการ

อ.บางกรวย

5. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดนนทบุรี
อําเภอบางกรวย
1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ําและรางวี
ทั้ง 2 ขาง ถนนนครอินทรราชพฤกษ (วัดสัก - วัดโคนอน) หมูที่ 1,2 ตําบล
บางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (1.1_8)

49,913,400
21,217,000

2

2) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ําและรางวีทั้ง 2 ขาง
บริเวณคลองบางขุนกอง - บานนายเฉลย หมูที่ 1 ตําบลบางขุนกอง อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี (1.1_9)

13,847,400

อยูระหวางรายงานผลพิจารณากําหนดราคากลาง
(ระยะดําเนินงาน 120 วัน)

3

3) โครงการยกระดับถนนพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และรางวี ถนนสาม
ตําบล หมูที่ 1 , 2 ตําบลบางขุนน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (1.1_1)
4) โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมรางวีซอยกํานันปยะ (บางขนุน
ซอย 6) หมูที่ 4 ตําบลบางขุนน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (1.2_1)

7,551,000

อยูระหวางรายงานผลพิจารณากําหนดราคากลาง
(ระยะดําเนินงาน 90 วัน)
ประกาศผลผูชนะแลว เชิญใหมาทําสัญญาภายใน
30 ม.ค. 61

1

4

3,563,000

อยูระหวางรายงานผลพิจารณากําหนดราคากลาง
(ระยะดําเนินงาน 150 วัน)

2/5

หนวยงาน/โครงการยอย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมยอย)

ที่
5

5) โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมรางวี ถนนวัดสัก - วัดโคนอน
บริเวณคลองวัดสักใหญ หนาโรงพิมพ หมูที่ 3 ตําบลบางขนุน อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี (1.2_2)
6) โครงการจัดงานแหเทียนพรรษาทางน้ํา อําเภอบางกรวย (5.4_2)

6

อําเภอไทรนอย

1) โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมคลองคูคต หมูที่ 10 ตําบลไทร
ใหญ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี (2.2_4)

วงเงินจัดสรร (บาท)
3,235,000

500,000

42,498,200

ผลการเบิกจาย (บาท)

ความคืบหนา
ประกาศผลผูชนะแลว เชิญใหมาทําสัญญาภายใน
30 ม.ค. 61
ดําเนินการชวง ก.ค. 61

19,487,300

อยูระหวางเสนอขอความชอบราง TOR
(คายายเสาไฟฟา ประมาณ 2 ลานบาท)

อําเภอไทรนอย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(อยูระหวางคํานวณราคากลาง+รูปแบบรายการ
รอผล กปน. คํานวณคายายทอประปา)

อําเภอไทรนอย

7

2) โครงการกอสรางรางระบายน้ํารางวี ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ําและ
บอพัก หมูที่ 3 ตําบลไทรใหญ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี (2.2_5)

11,202,300

8

3) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําไทรนอย (5.3_6-10)
(แยกจัดซื้อจัดจาง 5 รายการ)
(1) กอสรางโครงหลังคาขายของตลาดน้ําไทรนอยเพื่อการทองเที่ยว
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 198 เมตร จํานวน 1 หลัง

11,808,600

อําเภอไทรนอย

4,000,000

กําหนดเสนอราคา 23 ม.ค. 61
อยูระหวางพิจารณาผลผูชนะ

(2) กอสรางแพทางเดินตลาดน้ําไทรนอย ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 20
เมตร จํานวน 3 แพ

3,960,000

ไดผูชนะแลว อยูระหวางทําหนังสือเชิญมาทํา
สัญญา

(3) กอสรางแพหนาวัดไทรใหญ ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร
จํานวน 1 แพ

2,382,500

ไดผูชนะแลว อยูระหวางทําหนังสือเชิญมาทํา
สัญญา

(4) กอสรางแพตลาดน้ําไทรนอย ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 18 เมตร
จํานวน 1 แพ

814,500

ไดผูชนะแลว อยูระหวางทําหนังสือเชิญมาทํา
สัญญา

651,600

ไดผูชนะแลว อยูระหวางทําหนังสือเชิญมาทํา
สัญญา

(5) กอสรางแพริมน้ําเขื่อนตลาดน้ําไทรนอย ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12
เมตร จํานวน 1 แพ
อําเภอบางบัวทอง
9
1) โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรกรรมพอเพียงสุขใจและการสงเสริม
ภูมิทัศนกินไดในชุมชน (11.1)
10 2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนายแฉงฝงเหนือ (หมูที่ 3,4)
ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1.1_5)
11 3) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ํา ซอย ส.ศิลป (ชวงที่
4) หมูที่ 8 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1.1_2)

หนวยงาน

37,095,000
9,900,000
6,125,000
4,900,000

อยูระหวางจัดทําราง TOR คาดวาจะประกาศได
ไมเกิน 2 ก.พ. 61
อยูระหวางจัดทําราง TOR คาดวาจะประกาศได
ไมเกิน 2 ก.พ. 62
ประกาศ e-bidding (11-18 ม.ค. 61)
กําหนดเสนอราคา 19 ม.ค. 61
อยูระหวางพิจารณาผลผูชนะ

อําเภอบางบัวทอง
อําเภอบางบัวทอง
อําเภอบางบัวทอง

4) โครงการกอสรางเขื่อนกั้นน้ํา ค.ส.ล. ริมคลองลํารี (ชวงที่ 1) หมูที่ 1
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (2.2_1)
5) โครงการกอสรางเขื่อนกั้นน้ํา ค.ส.ล. ริมคลองลํารี (ชวงที่ 2) หมูที่ 1
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (2.2_2)

4,900,000

ยกเลิก เนื่องจากมีผูเสนอรายเดียว

อําเภอบางบัวทอง

4,900,000

ประกาศ e-bidding (12-19 ม.ค. 61)
กําหนดเสนอราคา 22 ม.ค. 61
อยูระหวางพิจารณาผลผูชนะ

อําเภอบางบัวทอง

6) โครงการกอสรางเขื่อนกั้นน้ํา ค.ส.ล. ริมคลองลํารี หลังบริษัทสกอต (ชวงที่
1) หมูที่ 8 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (2.2_3)
7) โครงการปรับปรุงถนนคันดินสายเลียบคลองลากคอน หมูที่ 1 (ตอนลาง)
จากปริเวณบานนายการีม โตะเถื่อนถึงปากคลองลากคอน หมูที่ 1 ตําบลลํา
โพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1.4_4)

4,900,000

ยกเลิก เนื่องจากมีผูเสนอรายเดียว

อําเภอบางบัวทอง

1,470,000

ประกาศ e-bidding (11-18 ม.ค. 61)
กําหนดเสนอราคา 19 ม.ค. 61
อยูระหวางพิจารณาผลผูชนะ

อําเภอบางบัวทอง

อําเภอเมืองนนทบุรี
1) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 5-6 บริเวณ
โรงเรียนวัดเพลงถึงแยกทางเขา อบต. บางรักนอย ตําบลไทรมา อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

12,838,000
4,704,000

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(อยูระหวางคํานวณราคากลาง)

อําเภอเมืองนนทบุรี

17

2) โครงการกอสรางถนน (ยกระดับ) ไทรมาซอย 1 บริเวณหลังหมูบานมณีริ
นทร หมูที่ 1 ตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

4,214,000

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(อยูระหวางคํานวณราคากลาง)

อําเภอเมืองนนทบุรี

18

3) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํารางวี ซอยบางกราง
63/3 หมูที่ 2 ตําบลบางกราง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

3,920,000

อําเภอเมืองนนทบุรี

ที่ทําการปกครองจังหวัดนนทบุรี
1) โครงการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี
(2.1_2)

8,700,000
7,500,000

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(รายงานราคากลางแลว อยูระหวางรายงานขอ
จาง)

12
13

14
15

16

19

20

2) โครงการแกไขปญหายาเสพติด ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิด
กฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน (2.1_1)
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
21 1) โครงการชุมชนทองเที่ยว ชาติพันธุสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (5.3_2)
22 2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดบางจาก ตําบล
คลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (5.1_1)
23

3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดแคนอก ตําบล
บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (5.1_2)

1,200,000
23,660,000
5,000,000
4,950,000

4,740,000

2,065,674 อบรมกํานัน ผญบ. 2 รุน ชวง ธ.ค. 60 (13-15 ที่ทําการปกครอง
ธ.ค. , 20-22 ธ.ค.)
จังหวัดนนทบุรี
มีแผนปฏิบัติการตรวจยาเสพติดรายเดือน
(พช. ยืมเงิน 216,300 บาท จัดกิจกรรมในชุมชน)
เริ่มดําเนินการ ม.ค. 61

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดนนทบุรี

ดําเนินการชวง พ.ค. 61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(อยูระหวางคํานวณราคากลาง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(อยูรายงานผลราคากลาง)
3/5

ที่

หนวยงาน/โครงการยอย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมยอย)

วงเงินจัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจาย (บาท)

ความคืบหนา

24

4) โครงการพัฒนาระบบเพื่อการทองเที่ยวและประชาสัมพันธขอมูลเชิงลึก
จังหวัดนนทบุรี (AR Travel guide) (5.2_1)

2,000,000

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(อยูระหวางรางประกาศเชิญชวน)

25

5) โครงการพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณตราการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
(5.2_2)

2,000,000

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(อยูระหวางการสืบราคาจางทองตลาด)

26

6) โครงการ "จากรถไฟฟา พาเที่ยวทั่วเมืองนนท" (5.2_3)

2,000,000

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(อยูระหวางการสืบราคาจางทองตลาด)

27

7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดเสาธงทอง
ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (5.1_4)

1,980,000

รอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง
รอแตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลาง
(อยูระหวางประสาน สนง.โยธาฯ เปน คกก.)

28

8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดบางออยชาง
ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (5.1_3)

990,000

สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี
1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวปลอดภัยแบบครบวงจรและการลด
ตนทุนการผลิตขาว (4.1_1)

20,140,000
5,000,000

29

30

2) โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6.1_2)
3) โครงการฟนฟูและอนุรักษสวนทุเรียนนนทบุรีอยางยั่งยืน (4.1_2)

3,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000

35

4) โครงการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท (6.2_1)
5) โครงการจัดงานพฤษานนทและไมดอกไมประดับ (6.2_2)
6) โครงการสงเสริมการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย
(4.1_5)
7) โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตไมดอกไมประดับ (6.1_1)

36

8) โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี (7.1)

1,740,000

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
1) โครงการทองเที่ยวตลาดน้ําประชารัฐตําบลบางเลน (สวนบัว) ทองเที่ยว
ทางน้ําและทองเที่ยวเชิงเกษตร (5.3_1)
38 2) โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งดวยกระบวนการเรียนรูอยาง
เปนระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3.1_3)

13,000,000
4,500,000

31

32
33
34

37

39

3) โครงการภูมิปญญา OTOP นนทบุรี สูเศรษฐกิจสรางสรรคกาวนําสู
อาเซียน (4.2_2)
สนง.พาณิชยจังหวัดนนทบุรี
40 1) โครงการเชื่อมโยงตลาดสินคาและบริการสรางสรรคจังหวัดนนทบุรีสู
ภูมิภาคอื่น (4.2_1)
41 2) โครงการเสริมสรางพัฒนาสินคาและบริการสูเศรษฐกิจสรางสรรค (4.1_4)

2,500,000

1,900,000

4,500,000

4,000,000
8,000,000
6,000,000
2,000,000

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
1) โครงการธํารงเทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (3.2_1)
2) โครงการจัดงานวัฒนธรรมสองฝงเจาพระยามหาเจษฎาบดินทร (5.4_2)

7,521,200
5,521,200
2,000,000

44

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี
1) โครงการวางระบบคุมครองพิทักษสิทธิปองกันแกไขปญหาการคามนุษย
การกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว (3.1_2)

7,000,000
4,000,000

45

2) โครงการสงเสริมความเสมอภาคและลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (3.1_1)

3,000,000

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
1) โครงการสรางแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคสูผูผลิตชุมชน (4.1_3)
2) โครงการตรวจสอบและวัดวิเคราะหปริมาณสารเจือปนในอากาศเพื่อ
ระบายออกจากโรงงาน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการควบคุม กํากับดูแล ปองกัน
และแกไขปญหา (10.1)

3,500,000
2,000,000
1,500,000

42
43

46
47

หนวยงาน

รอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง
รอแตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลาง
(อยูระหวางประสาน อบต.บางสีทอง เปน คกก.)
146,100 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
(อยูระหวางพิจารณากําหนดราคากลาง)
อนุมัติดําเนินโครงการแลว อยูระหวางประกาศ
จัดซื้อจัดจาง (ใชวิธีเฉพาะเจาะจง)
251,321 อบรม (เจาหนาที่ + เกษตรกร) แลวเสร็จ
สนับสนุนปจจัยการผลิต (ก.พ. - มี.ค. 61)
กิจกรรมดูงาน (ก.ค. 61)
ดําเนินการชวง มิ.ย. 61
ดําเนินการชวง พ.ค. 61
614,215 1) มีกิจกรรมอบรมระยะสั้นและระยะยาว
2) จัดซื้อครุภัณฑชวง มี.ค. 61
219,435 1. อบรม 6 รุน (ธ.ค. 60 - ม.ค. 61) เสร็จแลว
2. ศึกษาดูงาน มี.ค. 61
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ก.พ. 61
4. สนับสนุนปจจัยการผลิต (1.1 ลบ. พ.ค. 61)
99,988 1) จัดงาน+อบรม 13 ธ.ค. 60
2) อบรมเกษตรกรรายยอย ม.ค. 61
3) จางเหมาจัดตลาดวิสาหกิจชุมชน 10 วัน
ที่เซนทรัลรัตนาธิเบศร ชวงเดือน ก.พ. 61
อยูระหวางจัดทําราง TOR
1,911,200 กิจกรรมที่ 1 อบรมชวง ม.ค. 61 ที่ จ.ระยอง
กิจกรรมที่ 2 บริการจัดการชุมชน ชวง ก.พ. 61
(ยืมเงินแลว 1,497,600 บาท)
อยูระหวางประกาศ e-bidding (17-24 ม.ค. 61)
กําหนดเสนอราคา 25 ม.ค. 61
อยูระหวางเสนอขออนุมัติราคากลาง
316,800 อยูระหวางรอลงนามในสัญญา ชวง 13-14 ก.พ.
กําหนดจัดชวง 1-7 มี.ค. 61 ณ โรบินสันศรีสมาน

ดําเนินการชวงไตรมาส 2 (จางเหมา)
ดําเนินการชวง 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 61 (จางเหมา)
อยูระหวางจัดทําราง TOR
747,200 5-7 ม.ค. 61 จัดอบรมเฝาระวังปญหาการคา
มนุษยฯ ที่ จ.นครนายก เรียบรอยแลว
** อยูระหวางเตรียมจัดกิจกรรมฝกอาชีพกลุม
เสี่ยง 5-11 ก.พ. 61
ประสาน อปท. สํารวจจํานวนผูติดเชื้อ HIV แลว
ปญหาอุปสรรค : อปท. ไมสามารถเปดเผยชื่อผู
ติดเชื้อ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายได
ลงนามในสัญญาแลว
ลงนามในสัญญาแลว
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หนวยงาน/โครงการยอย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมยอย)

สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี
1) โครงการสรางทางเลือกทางการเกษตรใหเกษตรกรผูปลูกขาวจังหวัด
นนทบุรีอยางยั่งยืน (4.1_6)
หนวยดําเนินการ 3 หนวย
1. สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี
2. สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี
3. สนง.พาณิชยจังหวัดนนทบุรี

วงเงินจัดสรร (บาท)
2,300,000
1,800,000

ความคืบหนา

หนวยงาน

115,750 1) กําหนดอบรมโรคแมลง 22 ธ.ค. 60
(สนง.กษ.นบ.)
2) ดูงาน (ผักปลอดภัย, GMP) ชวงไตรมาส 2
(สนง.กส.นบ.)
3) จัดงานแสดงสินคาเกษตรปลอดภัย งบ 0.5
ลบ. (สนง.พณ.นบ.)

49

2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี (9.2_1)

50

โครงการเสริมสรางศักยภาพใหแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี (8.1)

2,000,000

180,000 มีแผนการดําเนินงานแลวเสร็จภายในไตรมาส 2

51

โครงการ TO BE NUMBER ONE (2.1_3)

1,500,000

805,953 เริ่มดําเนินการฝกอบรมสัมมนาชวง พ.ย. 60

52

โครงการอนุรักษพลังงานในสถานศึกษา (9.1)

1,000,000

53

โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไทองคราชัน (3.1_4)

อยูระหวางเตรียมการอบรมลดใชพลังงานใน
สถานศึกษา จะแลวเสร็จภายใน มี.ค. 61
อยูระหวางเตรียมการ

สนง.จังหวัดนนทบุรี
1) โครงการชุมชนทองเที่ยว ชาติพันธุสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (5.3_2)
"เกาะเกร็ดเพชรแหงวัฒนธรรมรามัญ"
55 2) โครงการสงเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi (4.2_3)
56 3) คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น
54

500,000

ผลการเบิกจาย (บาท)

450,416 เสร็จสิ้นแลว อยูระหวางสงเบิกเงิน

700,000
17,300,000
4,500,000
3,800,000
9,000,000
258,665,800

สนง.แรงงานจังหวัด
นนทบุรี
สนง.สาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี
สนง.พลังงานจังหวัด
นนทบุรี
สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรี

ดําเนินการชวง เม.ย. 61
ดําเนินการชวง ก.พ. 61
1,419,871
9,343,924

3.61%

6. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุร)ี
1

โครงการสงเสริมและยกระดับกิจกรรมทองเที่ยวที่หลากหลายฯ
- จางเหมาจัดงานทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม "ชุมชนมอญเกาะเกร็ด"

4,000,000

อยูระหวางประสานขอชื่อ คกก.กําหนดพิจารณา สนง.วัฒนธรรม
ราง TOR คาดวาจะดําเนินการชวง เม.ย. 61
จังหวัดนนทบุรี

2

โครงการเพิ่มศักยภาพการใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มจากผักตบชวาและ
วัชพืช

6,128,000

ขอคืนเงิน เนื่องจากติดปญหารูปแบบรายการไม สนง.เกษตรจังหวัด
สมบูรณ (มีงบจัดซื้อเครื่องสับผักตบชวาและ
นนทบุรี
กอสรางโรงเก็บปุย แตขาดงบระบบไฟฟา 3 เฟส)

รวมงบกลุมฯ 2 โครงการ

1

10,128,000

7. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดนนทบุรี (งบเพิ่มเติม 61 หรืองบภาค)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาตลาดน้ําวัดโบสถบน ตําบลบางคูเวียง อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

2,436,300

รอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง
รอแตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลาง
(อยูระหวางประสานขอชื่อ คกก.กําหนดราคา
กลาง)

สนง.ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนนทบุรี

2

โครงการพัฒนาอาคารศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ

49,342,700

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแลว
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว (18 ม.ค. 61) นทรวิโรฒ
(รพ.ชลประทาน)

3

โครงการขยายพื้นที่ใหบริการและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัด
นนทบุรี

49,000,000

อยูระหวางขอความเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงที่กระทบตอแผน

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดนนทบุร/ี รพ.
พระนั่งเกลา

4

โครงการพัฒนาโครงขายถนนรองรับการพัฒนาเมือง ตําบลลําโพ อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี
- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.919
กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร จํานวน 1 สายทาง

31,724,500

อยูระหวางขอความเห็นชอบราคากลาง

แขวงทางหลวง
ชนบทนนทบุรี

5

โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดนนทบุรี

15,582,500

6

โครงการติดตั้งระบบการแปรรูปและใชประโยชนจากขยะอินทรีย

13,000,000

รวมงบภาค 6 โครงการ

161,086,000

1,457,900 1) เริ่มดําเนินการฝกอบรมวิทยากรชวง ธ.ค. 60 สนง.สาธารณสุข
2) อบรม ปชช. 3 หลักสูตร ชวง ก.พ. - ก.ค. 61 จังหวัดนนทบุรี
3) จัดซื้อครุภัฑณทางการแพทย 9.99 ลบ.
รอง ผวจ.ใหความเห็นชอบรางขอบเขตงานและ
ราคากลางแลวคะ จนท.ไดนํารางขอบเขตงาน
และราคากลางประกาศในระบบ e-GP เพื่อรับฟง
คําพิจารณ 3 วัน สิ้นสุด 12 กพ. 61
1,457,900

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดนนทบุรี

0.91%
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