ความคืบหนาโครงการจังหวัดนนทบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2560 (รายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป)

ขอมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2561

วงเงินจัดสรร/
วงเงินตามสัญญา
ผลการเบิกจาย (บาท)
ความคืบหนา
(PO) (บาท)
14,900,000
1 งบจังหวัด 56
4,023,750
27.01%
2 งบจังหวัด 60
59,026,000
5,031,300
8.52%
3 งบเพิ่มเติม 60
282,254,100
0
0.00%
4 งบกลุมจังหวัด 60
97,320,000
68,499,065
70.39%
รวมทั้งสิ้น
438,600,100
73,530,365
16.76%
1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของจังหวัดนนทบุรี
14,500,000
4,023,750 อยูระหวางดําเนินการขอขยายสัญญา
1 โครงการกอสรางผนัง คสล. ปองกันน้ํา พรอมระบบระบายน้ํา
ที่

หนวยงาน/โครงการยอย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมยอย)

และปรับภูมิทัศนวัดศาลากุล (เกาะเกร็ด) (19 งวด)
รวมทั้งสิ้น

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

14,500,000

4,023,750

คงเหลือ (บาท)

หนวยงาน

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นนทบุรี

10,476,250

1

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวปลอดภัยแบบครบวงจรและลดตนทุนการ
ผลิตขาว
- ซื้อปุยอินทรียชนิดเม็ด จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม

1,809,000

อยูระหวางตรวจสอบคุณภาพปุยโดยกรมวิชาการ สํานักงานเกษตร
เกษตร
จังหวัดนนทบุรี

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

3

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

5,700,000

อยูระหวางขออนุมัติการปรับลดเนื้องานและขยาย อําเภอเมืองนนทบุรี
สัญญา
ชวงสัญญา 24 มี.ค. - 27 มิ.ย. 60

4

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพรอมทางเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลอง
เต็มรักฝงใต หมูที่ 8 ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

9,300,000

5

โครงการกอสรางถนนสายบานตนโพธิ์ - บางนายไกร พรอมวางทอระบายน้ํา บอ
พักและรางวี 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 บอพักและราง
วี 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 บริเวณถนนบาง
กรวย - 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

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจัดสรรวัดเสนียวงศ หมูที่ 3
ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนศรีฝงตะวันตก
บานเจาเฟอง หมูที่ 2 ตําบลไทรใหญ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นบ.ถ.21007 (ซอยสายโรงเบียร)
หมูที่ 2 ตําบลบไทรใหญ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี

4,899,000

9

รวมทั้งสิ้น

7,986,000
4,490,000
59,026,000

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

โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

2

โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยบริเวณแหลงทองเที่ยวทางน้ํา
(สรางมูลคาเพิ่มและนวัตกรรม)
(1) รายการ จัดทํา AR CODE

3

55,500,000

2,360,000

(2) รายการ จัดทําปาย AR CODE

687,500

โครงการนวัตกรรมสายน้ําเจาพระยา-ปาสัก เพื่อการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
- จางจัดกิจกรรมมหัศจรรย ตลาดน้ําเมืองนนท นาชม นาเที่ยว

449,700

อําเภอบางบัวทอง

ลงนามในสัญญาแลว เมื่อ 19 ก.ย. 61
อําเภอไทรนอย
บริษัท เอส ที เค จินดามณี จํากัด
ลงนามในสัญญาแลว เมื่อ 20 ก.พ. 61
อําเภอไทรนอย
บริษัท โตวัน ทรานสปอรต จํากัด
ลงนามในสัญญาแลว เมื่อ 20 ก.พ. 61
อําเภอไทรนอย
บริษัท โตวัน ทรานสปอรต จํากัด
5,031,300 คงเหลือ (บาท)
53,994,700

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

อําเภอเมืองนนทบุรี

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

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

สํานักงานธนารักษ
พื้นที่นนทบุรี
สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นนทบุรี

สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นนทบุรี

1/2

ที่

หนวยงาน/โครงการยอย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมยอย)
ยังไมกอหนี้ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมป)

วงเงินจัดสรร/
วงเงินตามสัญญา
(PO) (บาท)

ผลการเบิกจาย (บาท)

ความคืบหนา

หนวยงาน

4

โครงการสืบสานอัตลักษณเพื่อสรางคุณคาของเมืองในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 (คายทูตวัฒนธรรม 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน), การจัดทํารายการ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสืบสานงานทองถิ่นตามวิถีไทยรามัญ และการ
จัดพิมพหนังสือ ชุมชนมอญเกาะเกร็ดอัศจรรยแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

13,910,000

ไมมีผูยื่นเสนอราคา ครั้งที่ 1
อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง ครั้งที่ 2
ขั้นตอนกําหนดราง TOR

5

โครงการฟนฟูและอนุรักษสวนทุเรียนนนทบุรีอยางยั่งยืน

10,000,000

จัดซื้อจัดจางครั้งที่ 3 อยูระหวางประกาศแผนการ สํานักงานเกษตร
จัดซื้อจัดจางแลว
จังหวัดนนทบุรี

6

โครงการกอสรางทาเทียบเรือ บริเวณวัดกลางเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 1 แหง

7,500,000

ไดผูรับจางแลว รอลงนามในสัญญา
คงเหลือ (บาท)

ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากเกร็ด/
เทศบาลนครปากเกร็ด

7

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

4,900,000
22,678,000

แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลางแลว
อยูระหวางรอการประชุมพิจารณาราง TOR
ไดผูรับจางแลว รอลงนามในสัญญา

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนนทบุรี
ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากเกร็ด/
เทศบาลนครปากเกร็ด
ที่ทําการปกครอง
อําเภอปากเกร็ด/
เทศบาลนครปากเกร็ด

8

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนนทบุรี

9

โครงการกอสรางทางเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมูที่ 6 จากวัดไผ
ลอมถึงวัดเสาธงทอง ความกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร

22,678,000

ไดผูรับจางแลว รอลงนามในสัญญา

10

โครงการกอสรางปรับปรุงสถานีสูบน้ําปลายคลองบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

60,000,000

ขอรายชื่อกรรมการกําหนดราคากับเทศบาลนคร โครงการชลประทาน
นนท เพื่อทําเรื่องขอแตงตั้งกรรมการกําหนดราคา นนทบุรี
กลาง และอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจาง

11

โครงการปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ําคลองสวย พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เครื่อง
ตักขยะอัตโนมัติ และงานระบบไฟฟาควบคุม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

30,000,000

ขอรายชื่อกรรมการกําหนดราคากับเทศบาลนคร โครงการชลประทาน
นนท เพื่อทําเรื่องขอแตงตั้งกรรมการกําหนดราคา นนทบุรี
กลาง และอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจาง

12

โครงการขุดลอกคลองบางตลาด บริเวณสะพานประตูกรมชลประทานถึงคลอง
สวย

2,600,000

13

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําประตูระบายน้ําคลองบางตลาด

รวมทั้งสิ้น

48,990,900

282,254,100

อยูระหวางคํานวณราคากลาง

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองนนทบุร/ี
เทศบาลนครนนทบุรี

อยูระหวางรายงานจางใหผวจ.อนุมัติ คาดวาจะ
ประกาศรางTOR ประมาณ12 มีค.61

โครงการชลประทาน
นนทบุรี

0

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

โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทองเที่ยว
- จางปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยทําการกอสรางถนน
ค.ส.ล. เชื่อมตอระหวางถนนทางหลวงสาย 346 (ปทุมธานี - บางเลน) กับถนน
ทางหลวงชนบทสาย นบ 3015 (ออกสูตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) ตําบลขุนศรี-ตําบล
ไทรใหญ อําเภอไทรอย จังหวัดนนทบุรี ความกวาง 12.00 เมตร ระยะทาง 1.856
กิโลเมตร

54,600,000

44,389,800 หจก.ศรีพรกิจวัฒนา
ชวงสัญญา 28 เม.ย. 60 - 24 พ.ย. 60

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นนทบุรี

2

โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งเพื่อสงเสริม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- จางงานปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองบางไผที่เชื่อมโยงกับแมน้ําเจาพระยา
ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

26,900,000

13,561,768 บริษัท เจ เอ็น ซี แมชชินเนอรี่ จํากัด
ชวงสัญญา 27 เม.ย. 60 - 21 ม.ค. 61

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

15,820,000

10,547,497 บริษัท กษิดิศ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ชวงสัญญา 27 ก.ย. 60 - 14 ก.พ. 61

แขวงทางหลวง
ชนบทนนทบุรี

97,320,000

68,499,065

รวมทั้งสิ้น

คงเหลือ (บาท)

28,820,935
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