รายการผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

จัดสรร (บาท)

หน่วยงาน/โครงการย่อย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)

1 งบจังหวัด 63
พรบ.โอนงบประมาณ 63
คงเหลือ
2 งบกลุ่มจังหวัด 63
รวมทัง้ สิ้น
- ยอดการเบิกจ่าย 81.63 % อยู่ลาดับที่ 56 (เบิกจ่าย
มากไปน้อย)
- ยอดการใช้จ่าย 69.90 % อยู่ลาดับที่ 42 (ใช้จ่ายมาก
ไปน้อย)
ข้อมูล กรมบัญชีกลาง ณ 30 สิงหาคม 2563
1. งบประมาณตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดนนทบุรี (17 หน่วยงาน 76 รายการ)
(1) แขวงทางหลวงนนทบุรี
1 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนบาง
บัวทอง - ไทรน้อย ระหว่าง กม. 13+300 - 14-600 (สะพานข้าม
ถ.กาญจนาภิเษก) ตาบลบางบัวอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
(2) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

รวม

งบดาเนินงาน

263,882,100.00

50,241,500.00

เบิกจ่าย (บาท)

PO
งบลงทุน

204,640,600.00

งบรายจ่ายอื่น

คงเหลือยังไม่เบิก

เงินเหลือจ่าย

การใช้จ่ายงบประมาณ/ความคืบหน้า

(บาท)

รวม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

(บาท)

9,000,000.00

178,559,884.43

123,121,033.60

6,516,319.26

114,368,735.64

2,235,978.70

6,608,488.44

46.66%

8,677,300.00
15,285,788.44

65.88%
33.14%

39,204,100.00

22,204,100.00

17,000,000.00

224,678,000.00
158,225,400.00
685,989,600.00
263,882,100.00

28,037,400.00
10,765,100.00
111,248,100.00
50,241,500.00

187,640,600.00
147,460,300.00
556,741,500.00
204,640,600.00

9,000,000.00
18,000,000.00
9,000,000.00

138,783,000.00
317,342,884.43
169,597,584.57

104,240,067.30
227,361,100.90
14,865,012.21

6,516,319.26
4,810,529.55

104,240,067.30
218,608,802.94
10,054,482.66

2,235,978.70
-

263,882,100.00

50,241,500.00

204,640,600.00

9,000,000.00

178,559,884.43

123,121,033.60

6,516,319.26

114,368,735.64

2,235,978.70

8,000,000.00
8,000,000.00

-

8,000,000.00
8,000,000.00

-

-

-

-

-

56,480,800.35

-

6,608,488.44
เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

86,811,500.00

-

95,811,500.00

-

86,140,000.00

86,139,999.65

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเคหะ
การเกษตร-บ้านใหม่ 34 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.300
กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อานวยความ
ปลอดภัย

14,500,000.00

-

14,500,000.00

-

14,200,000.00

14,200,000.00

-

86,139,999.65
14,200,000.00

-

0.35
-

671,500.00
300,000.00 - ทา PO แล้ว (14/5/2563)
- ผูร้ ับจ้างห้างหุ้นส่วนจากัด กิจสมชัย
- สัญญา 130 วัน
- เริ่มต้น 15 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2563

3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นบ.5029 แยกทางหลวง
ชนบท นบ.1011 - บ้านศาลากลาง ตาบลศาลากลาง อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร หนา
0.20 เมตร พร้อมท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00
เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.30 X 1.50 เมตร รางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร
พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย

7,000,000.00

-

7,000,000.00

-

6,970,000.00

6,970,000.00

6,970,000.00

-

30,000.00 - ทา PO แล้ว (12/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท พรประเสริฐ การโยธา จากัด
- สัญญา 120 วัน
- เริ่มต้น 9 พฤษภาคม - 5 กันยายน 2563

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทช.นบ. 3003 นิคมสานักงาน ก.พ. ตาบลราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,330 เมตร หนา
0.20 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร
พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย

13,311,500.00

-

13,311,500.00

-

13,260,000.00

13,259,999.65

13,259,999.65

0.35

51,500.00 - ทา PO แล้ว (12/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท กษิดิศ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
- สัญญา 130 วัน
- เริ่มต้น 9 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2563
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รายการผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

จัดสรร (บาท)

หน่วยงาน/โครงการย่อย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)

รวม

งบดาเนินงาน

เบิกจ่าย (บาท)

PO
งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

(บาท)

รวม

งบดาเนินงาน

คงเหลือยังไม่เบิก

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

เงินเหลือจ่าย

การใช้จ่ายงบประมาณ/ความคืบหน้า

(บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทช.นบ. 1009เคหะการเกษตร ตาบลบ้านใหม่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 0.20 เมตร
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อม
เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย

13,000,000.00

-

13,000,000.00

-

12,950,000.00

12,950,000.00

12,950,000.00

-

50,000.00 - ทา PO แล้ว (20/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท มิตรเจริญชัย วิศวกรรม จากัด
- สัญญา 130 วัน
- เริ่มต้น 21 พฤษภาคม - 27 กันยายน 2563

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายนา หมูท่ ี่ 4
ตาบลทวีวฒ
ั นา อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และ
อุปกรณ์อานวยความปลอดภัย

14,000,000.00

-

14,000,000.00

-

13,930,000.00

13,930,000.00

13,930,000.00

-

70,000.00 - ทา PO แล้ว (20/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรวาลก่อสร้าง
- สัญญา 130 วัน
- เริ่มต้น 21 พฤษภาคม - 27 กันยายน 2563

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหนึ่ง
พร้อมกาแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 5 ตาบลทวีวฒ
ั นา
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว
416 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมกาแพงกันดิน ยาว 416 เมตร
พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย

15,000,000.00

-

15,000,000.00

-

14,860,000.00

14,860,000.00

14,860,000.00

-

8 โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า สายแยก ทช.นบ.
1011 - บ.ศาลากลาง ตาบลศาลากลาง อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

10,000,000.00

-

10,000,000.00

-

9,970,000.00

9,970,000.00

9,970,000.00

-

9 โครงการก่อสร้างกาแพงดิน สายแยก ทช.นบ.5027 - แยก ทช.นบ.
5010 ตาหนองเพรางาย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง
680 เมตร

9,000,000.00

-

9,000,000.00

-

60,000,000.00

-

60,000,000.00

-

59,880,000.00

5,389,200.00

60,000,000.00

-

60,000,000.00

-

59,880,000.00

5,389,200.00

19,772,895.99

(3) โครงการชลประทานนนทบุรี
10 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าปลายคลองบางตลาด ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมจัดหาเครื่องสูบน้า
(4) โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ

40,829,100.00

-

40,829,100.00

-

30,359,884.43

12,000,000.00

-

12,000,000.00

-

8,390,000.00

12 โครงการปรับคันกั้นน้าสายพระอุดม-บางอุดม พร้อมสร้างกาแพง
กันกันคอนกรีตเสริมเหล็ก อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ระยะทาง 1,300 เมตร

28,829,100.00

-

28,829,100.00

-

21,969,884.43

(5) ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี

(6) สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
14 โครงการ TO BE NUMBER ONE

4,519,000.00

4,519,000.00

-

-

4,519,000.00

4,519,000.00

-

-

11,042,000.00

7,594,000.00

1,930,000.00

1,930,000.00

-

-

30,000.00 - ทา PO แล้ว (14/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท พรประเสริญการโยธา จากัด
- สัญญา 130 วัน
- เริ่มต้น 15 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2563
เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

11 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้าปากคลองลัดกานันยูร ตาบล
ราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

13 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ ผูห้ ลบหนี
เข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

140,000.00 - ทา PO แล้ว (12/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท ท่ามะกาแอสฟัลท์ จากัด
- สัญญา 130 วัน
- เริ่มต้น 9 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2563

-

-

-

5,389,200.00

-

5,389,200.00

-

19,772,895.99

-

-

54,490,800.00

120,000.00

54,490,800.00

120,000.00 - ทา PO แล้ว (22/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จากัด
- สัญญา 360 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
5,806,988.44
3,610,000.00 - ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ สชป.11/คพล.6/2563 ลงวันที่ 26
พ.ค. 63 วงเงิน 8,390,000 บาท
- ทา PO แล้ว (28/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จากัด

19,772,895.99

19,772,895.99

3,656,746.40

3,656,746.40

3,656,746.40

3,656,746.40

5,665,327.26

2,705,772.86

1,131,246.26

1,131,246.26

-

3,066,640.00
-

2,196,988.44 - ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ สชป.11/คพล.4/2563 ลงวันที่ 8
พ.ค. 63 วงเงิน 21,969,884.43 บาท
- ทา PO แล้ว (28/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท ศรีภมู ิการโยธา จากัด
-

-

-

-

-
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รายการผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

จัดสรร (บาท)

หน่วยงาน/โครงการย่อย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)

รวม

งบดาเนินงาน

เบิกจ่าย (บาท)

PO
งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

(บาท)

รวม

งบดาเนินงาน

รายการครุภณ
ั ฑ์ 3 รายการ

70,000.00

53,542.80

53,542.80

53,542.80

รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมโปรแกรมสาเร็จรูป

30,000.00

24,663.50

24,663.50

24,663.50

รายการที่ 2 เครื่องปรินเตอร์เลเซอร์ ขาว-ดา ชนิดพกพา

20,000.00

8,881.00

8,881.00

8,881.00

20,000.00

รายการที่ 3 แท๊บเลตชนิดพกพา
15 โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผูส้ ูงอายุและกลุม่ พึ่งพิง (Long Term Care) ในชุมชน
จังหวัดนนทบุรี

9,112,000.00

5,664,000.00

3,448,000.00

19,998.30
-

19,998.30

19,998.30

4,534,081.00

1,467,441.00

งบรายจ่ายอื่น
-

เงินเหลือจ่าย

- ลงนามในสัญญาแล้ว

3,066,640.00

-

3,066,640.00

-

3,448,000.00

3,066,640.00

3,066,640.00

468,000.00

347,880.00

347,880.00

347,880.00

รายการที่ 2 ราวฝึกเดินแบบขนาน (Parallel bars) จานวน 34 ชุด
ชุดละ 35,000 บาท

1,190,000.00

1,181,500.00

1,181,500.00

1,181,500.00

8,500.00

รายการที่ 3 จักรยานเอนปั่น จานวน 34 ชุด ชุดละ 30,000 บาท

1,020,000.00

950,300.00

950,300.00

950,300.00

69,700.00

รายการที่ 4 กระจกยาวเคลือ่ นที่ได้ จานวน 34 ชุด ชุดละ 15,000
บาท

510,000.00

470,220.00

470,220.00

470,220.00

39,780.00

รายการที่ 5 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสระบบอินฟาเรด จานวน
52 เครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท

260,000.00

116,740.00

116,740.00

116,740.00

143,260.00

(7) สพป.นบ.เขต 1
16 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(8) สพม.3
17 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(9) วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
18 โครงการค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรมคืนคนดีสสู่ ังคม

350,000.00

350,000.00

-

-

350,000.00

350,000.00

-

-

250,000.00

250,000.00

-

-

250,000.00

250,000.00

-

-

300,000.00

300,000.00

-

-

การใช้จ่ายงบประมาณ/ความคืบหน้า

(บาท)

รายการที่ 1 แผ่นความร้อน Exeter Thermo Ped จานวน 156 ชุด
ชุดละ 3,000 บาท

รายการครุภณ
ั ฑ์ 5 รายการ

-

คงเหลือยังไม่เบิก

งบลงทุน

381,360.00
120,120.00 - ลงนามในสัญญาแล้ว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563
เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

300,000.00

300,000.00

-

-

915,000.00

915,000.00

-

-

19 โครงการสือ่ มวลชนสัมพันธ์เพื่อความมัน่ คงของจังหวัดนนทบุรี

118,000.00

118,000.00

-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

20 โครงการเด็กนนท์คนดีมีวนิ ัย ห่างไกลยาเสพติดเพื่อความมัน่ คงของ
จังหวัดนนทบุรี

663,000.00

663,000.00

-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

21 โครงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด และอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อความมัน่ คงของจังหวัด
นนทบุรี

134,000.00

134,000.00

-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

(10) กอ.รมน.จ.นบ.

7,032,000.00

7,032,000.00

-

-

22 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนเพื่อความเป็นอยูท่ ี่ดีและ
มีความสุข

(11) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

2,532,000.00

2,532,000.00

-

-

23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4,500,000.00

4,500,000.00

-

-

8,688,500.00

8,688,500.00

-

-

24 โครงการธารงเทิดทูนไว้ซงึ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(12) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

3,688,500.00

3,688,500.00

-

-

25 โครงการจัดงานวัฒนธรรมสองฝัง่ เจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

519,900.00

519,900.00

-

-

519,900.00

519,900.00

-

-

(13) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
26 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

-

77,800.00

77,800.00

-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

77,800.00
-

77,800.00

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563 (3,495,700 บาท)
คงเหลือ 1,004,300 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563
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รายการผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

จัดสรร (บาท)

หน่วยงาน/โครงการย่อย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)
(1) สนง.เกษตรจังหวัด

รวม

งบดาเนินงาน

เบิกจ่าย (บาท)

PO
งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

(บาท)

รวม

การใช้จ่ายงบประมาณ/ความคืบหน้า

(บาท)

5,556,000.00

-

-

1,556,000.00

-

-

-

28 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยัง่ ยืน

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563 (1,797,000 บาท)
คงเหลือ 203,000 บาท

3,717,100.00

3,717,100.00

-

-

3,717,100.00

3,717,100.00

-

-

6,800,000.00

6,800,000.00

-

-

31 โครงการมหกรรมตลาดน้าเมืองนนท์ น่าชม เที่ยวได้ทั้งปี

(16) สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

3,600,000.00

3,600,000.00

-

-

32 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี เที่ยวได้ทั้งปี ( 3 กิจกรรม)

3,200,000.00

3,200,000.00

-

-

1. กิจกรรมจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวคลองมหาสวัสดิ์ทอ่ งเที่ยว
ทางน้า

300,000.00

300,000.00

-

-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

900,000.00

900,000.00

-

-

13,000,000.00

4,000,000.00

-

33 โครงการส่งเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi

4,000,000.00

4,000,000.00

34 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000.00

2. กิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์
3. กิจกรรมจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
(17) สานักงานจังหวัดนนทบุรี

2. งบประมาณตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่
จังหวัด(1)นนทบุ
รี )
โครงการชลประทานนนทบุ
รี
1 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้าคลองส่วย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า
เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ และงานระบบไฟฟ้าควบคุม อาเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(2) โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ

158,225,400.00

10,765,100.00

-

20,000,000.00

-

20,000,000.00

(3) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื่อง - บ้าน
ลาดบัวหลวง ตาบลไทรใหญ่ อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

40,000,000.00
40,000,000.00

(4) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ

10,243,100.00
7,239,100.00

1,990,000.00

10,243,100.00
7,239,100.00

-

-

-

-

-

-

1,990,000.00

10,000.00

1,990,000.00

-

-

-

-

1,990,000.00

10,000.00

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

1,990,000.00

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

-

1,990,000.00

10,000.00

190,000.00

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

4,547,957.40

76,000.00

-

2,235,978.70

2,273,978.70

38,000.00

-

2,235,978.70

2,235,978.70
104,240,067.30

-

30,000,000.00
30,000,000.00

-

29,880,000.00
29,880,000.00

4,482,000.00
4,482,000.00

-

4,482,000.00
4,482,000.00

-

20,000,000.00

-

13,200,000.00

4,055,068.10

-

4,055,068.10

-

13,200,000.00

4,055,068.10

39,900,000.00
39,900,000.00

39,899,999.20
39,899,999.20

-

-

-

2,235,978.70
-

-

-ประกาศผูช้ นะเสนอราคาแล้ว
-ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์เรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง
- อยูร่ ะหว่างดาเนินการคืนเงินให้จงั หวัด

-

104,240,067.30

-

-

-

138,783,000.00

-

-

-

40,000,000.00
40,000,000.00

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

147,460,300.00

20,000,000.00

-

-

-

9,000,000.00

30,000,000.00
30,000,000.00

2 โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้าปากคลองลากฆ้อน - ไทรน้อย
ตาบลราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

9,000,000.00

-

-

เงินเหลือจ่าย

1,556,000.00

-

-

งบรายจ่ายอื่น

5,556,000.00

(15) สานักงานพาณิชย์จังหวัด

-

คงเหลือยังไม่เบิก

งบลงทุน

27 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรและการ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว

30 โครงการเชือ่ มโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จงั หวัดนนทบุรี
สูภ่ มู ิภาคอื่น

-

งบดาเนินงาน

25,398,000.00

4,055,068.10

-

-

39,899,999.20
39,899,999.20

-

8,677,300.00

120,000.00
120,000.00 - ทา PO แล้ว (21/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จากัด
- สัญญา 360 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
6,800,000.00

9,144,931.90

0.80

-

6,800,000.00 - ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ สชป.11/คพล.5/2563 ลงวันที่ 26
พ.ค. 63 วงเงิน 13,200,000 บาท- ทา PO แล้ว (28/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จากัด
100,000.00
100,000.00 - ทา PO แล้ว (22/5/2563)
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท กษิดิศ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
- สัญญา 180 วัน
- เริ่มต้น 23 พฤษภาคม - 18 พฤศจิกายน 2563
- อยูร่ ะหว่างดาเนินการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15 %
จานวน 5,985,000 บาท
-

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563
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รายการผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

จัดสรร (บาท)

หน่วยงาน/โครงการย่อย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)

รวม

งบดาเนินงาน

128,000.00

128,000.00

2,876,000.00
46,760,300.00
(5) ศูนย์การแพทย์ปญ
ั ญานันทภิกขุชลประทาน
7 โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการตรวจรักษาที่ซับซ้อนในผู
46,760,300.00
ส้ ูงอายุ

2,876,000.00
-

5 โครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองผูส้ ูงอายุและการติดตามเสริม
พลังผูส้ ูงอายุ
6 โครงการพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ หลักสูตร Care Giver

รายการครุภณ
ั ฑ์ 17 รายการ

เบิกจ่าย (บาท)

PO
งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

(บาท)

รวม

งบดาเนินงาน

คงเหลือยังไม่เบิก

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

เงินเหลือจ่าย

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

-

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

46,760,300.00

-

46,760,300.00

45,183,000.00

45,183,000.00

-

45,183,000.00

-

-

1,577,300.00

45,183,000.00

45,183,000.00

-

45,183,000.00

-

-

1,577,300.00

45,183,000.00

45,183,000.00

-

45,183,000.00

-

-

1,577,300.00

46,760,300.00

46,760,300.00

299,600.00

299,600.00

297,000.00

297,000.00

297,000.00

-

2,600.00 - ทา PO แล้ว (13/4/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

รายการที่ 2 ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกชนิดพื้นฐาน

1,180,000.00

1,180,000.00

1,176,000.00

1,176,000.00

1,176,000.00

-

4,000.00 - ทา PO แล้ว (26/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2563

รายการที่ 3 เตียงนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยระบบไฮดรอลิค

1,250,000.00

1,250,000.00

779,000.00

779,000.00

779,000.00

-

471,000.00 - ทา PO แล้ว (27/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2563

รายการที่ 4 เครื่องฉีดน้ายาล้างกล้องสาหรับการส่องตรวจระบบ
ทางเดินอาหาร

212,000.00

212,000.00

190,000.00

190,000.00

190,000.00

-

22,000.00 - ทา PO แล้ว (13/4/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

รายการที่ 5 เครื่องมือจับยึดกระดูกหักให้เข้าที่ชนิดเปลีย่ นแขนจับได้

695,000.00

695,000.00

693,000.00

693,000.00

693,000.00

-

2,000.00 - ทา PO แล้ว (26/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2563

รายการที่ 6 เครื่องล้างอุปกรณ์สาหรับการส่องตรวจระบบทางเดิน
อาหาร

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

-

รายการที่ 7 เครื่องฟอกไตเทียมสาหรับการฟอกเลือดทั่วไป

1,400,000.00

1,400,000.00

880,000.00

880,000.00

880,000.00

-

รายการที่ 8 ชุดสว่านลมเจาะกระดูกความเร็วสูง

7,699,000.00

7,699,000.00

7,690,000.00

7,690,000.00

7,690,000.00

-

9,000.00 - ลงนามในสัญญาแล้ว

รายการที่ 9 ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลีย่ นหัวต่อได้

1,644,200.00

1,644,200.00

1,640,000.00

1,640,000.00

1,640,000.00

-

4,200.00 - ทา PO แล้ว (26/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2563

12,000,000.00

12,000,000.00

11,998,000.00

11,998,000.00

11,998,000.00

-

2,000.00 - ทา PO แล้ว (22/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 19 กันยายน 2563

รายการที่ 11 เครื่องเลเซอร์สาหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก HoLep

7,500,000.00

7,500,000.00

7,480,000.00

7,480,000.00

7,480,000.00

-

20,000.00 - ทา PO แล้ว (27/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 24 กันยายน 2563

รายการที่ 12 ชุดกล้องตรวจวินิจฉัยและรักษาในท่อและในไตชนิด
หักงอได้

1,306,500.00

1,306,500.00

1,290,000.00

1,290,000.00

1,290,000.00

-

16,500.00 - ทา PO แล้ว (22/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 19 กันยายน 2563

รายการที่ 13 เครื่องอัลตร้าซาวด์

2,500,000.00

2,500,000.00

2,490,000.00

2,490,000.00

2,490,000.00

-

10,000.00 - ทา PO แล้ว (22/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

รายการที่ 14 เครื่องพยุงการทางานของหัวใจตาบลบางตลาด

3,800,000.00

3,800,000.00

3,780,000.00

3,780,000.00

3,780,000.00

-

20,000.00 - ทา PO แล้ว (12/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 9 กันยายน 2563

รายการที่ 15 ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้าดี

1,999,000.00

1,999,000.00

1,750,000.00

1,750,000.00

1,750,000.00

-

249,000.00 - ทา PO แล้ว (25/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 22 กันยายน 2563

รายการที่ 16 ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีทศั น์

2,000,000.00

2,000,000.00

1,780,000.00

1,780,000.00

1,780,000.00

-

220,000.00 - ทา PO แล้ว (25/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 22 กันยายน 2563

รายการที่ 17 เครื่องมือสอดใส่ลวดมัดกระดูกโดยวิธเี ปิดแผลผ่าตัด
เล็ก

1,025,000.00

1,025,000.00

1,020,000.00

1,020,000.00

1,020,000.00

-

5,000.00 - ทา PO แล้ว (26/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2563

10,620,000.00

10,620,000.00

10,620,000.00

10,620,000.00

รายการที่ 1 ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง

รายการที่ 10 เครื่องเอกซเรย์เต้านม

(6) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
8 โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคทางจักษุวทิ ยาในผูส้ ูงอายุ

10,700,000.00
10,700,000.00

-

10,700,000.00
10,700,000.00

-

การใช้จ่ายงบประมาณ/ความคืบหน้า

(บาท)

-

-

10,620,000.00
10,620,000.00

-

-

-

- ทา PO แล้ว (9/4/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

520,000.00 - ทา PO แล้ว (27/5/2563)
- ส่งของภายในวันที่ 24 กันยายน 2563

80,000.00
80,000.00 - ทา PO แล้ว (27/5/2563)
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รายการผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

จัดสรร (บาท)

หน่วยงาน/โครงการย่อย
(กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)

รวม

งบดาเนินงาน

เบิกจ่าย (บาท)

PO
งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

(บาท)

รวม

งบดาเนินงาน

คงเหลือยังไม่เบิก

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

10,700,000.00

10,700,000.00

10,620,000.00

10,620,000.00

10,620,000.00

รายการที่ 1 เครื่องตรวจขัว้ ประสาทตาและจอประสาทตาพร้อม
โปรแกรมจาลองการฉีดสี

6,500,000.00

6,500,000.00

6,420,000.00

6,420,000.00

6,420,000.00

รายการที่ 2 กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง

4,200,000.00

4,200,000.00

4,200,000.00

รายการครุภณ
ั ฑ์ 2 รายการ

(7) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี/สานักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี 522,000.00
9 โครงการประชุมชีแ้ จงโครงการแก่ผปู้ ระกอบการ
10 โครงการจัดกิจกรรมสอบถามความต้องการงานของผูส้ ูงอายุ
11 โครงการประชุมถอดบทเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของผูส้ ูงอายุ

4,200,000.00
522,000.00

-

-

-

-

-

(บาท)
-

การใช้จ่ายงบประมาณ/ความคืบหน้า
- ทา PO แล้ว (27/5/2563)

80,000.00
80,000.00

4,200,000.00
-

เงินเหลือจ่าย

-

-

57,200.00

57,200.00

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

343,200.00

343,200.00

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563

121,600.00

121,600.00

เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563
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