รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)
ที่

แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด

1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนนทบุรี
2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุร)ี
รวมทั้งสิ้น
1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนนทบุรี (7 หน่วยงาน 11 โครงการ)
(1) แขวงทางหลวงนนทบุรี

รวม

งบรายจ่ายประจำ

งบลงทุน

วงเงินตาม
สัญญา (บาท)

145,550,000.00

21,850,000.00

123,700,000.00

44,742,000.00

15,438,000.00

2,074,000.00

13,364,000.00

160,988,000.00

23,924,000.00

137,064,000.00

44,742,000.00

145,550,000.00

21,850,000.00

123,700,000.00
55,000,000.00

55,000,000.00

-

44,742,000.00
-

ผลการใช้จ่าย
(บาท)

3,281,458.05

48,023,458.05

-

-

258,000.00

44,742,000.00

44,742,000.00 3,281,458.05

48,023,458.05

258,000.00

44,742,000.00

44,742,000.00

44,742,000.00

258,000.00

10,000,000.00

2 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะ-คลองบางพูด

25,000,000.00

-

25,000,000.00

24,799,000.00

24,799,000.00

-

24,799,000.00

3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ ที่ กม. 40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่)

20,000,000.00

-

20,000,000.00

19,943,000.00

19,943,000.00

-

19,943,000.00

68,700,000.00

-

68,700,000.00

-

-

30,000,000.00

-

-

38,700,000.00

-

-

-

(2) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

30,000,000.00

5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทราราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

38,700,000.00

(3) ที่ทําการปกครองจังหวัดนนทบุรี
6 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน

(4) สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
7 โครงการ TO BE NUMBER ONE
8 โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิง(Intermediate and Long term care) ในชุมชน จังหวัดนนทบุรี
(5) สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี
9 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ นนทบุรีการันตี

-

-

810,400.00

810,400.00

-

-

810,400.00

810,400.00

-

-

3,192,700.00

3,192,700.00

-

836,900.00

836,900.00

-

2,355,800.00

2,355,800.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

-

-

655,915.90
-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

-

48,023,458.05

-

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

258,000.00

3,281,458.05

10,000,000.00

44,742,000.00

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอน พระราม 7-แคราย-คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม. 7+500-8-000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย)

4 โครงการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางเดิน คสล. และติดตั้งโป๊ะเทียบเรือสัญจรทางน้ำ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด
นนทบุรี

-

-

PO
(บาท)

งบประมาณเหลือ
จ่ายจากการ
ดําเนินการ (บาท)

เมษายน 2565 กันยายน 2565

- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โต
วันทรานสปอร์ต จำกัด ยื่นเสนอราคาที่
9,874,000 บาท

201,000.00

เมษายน 2565 กันยายน 2565

- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว
- ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่
บริษัท โตวันทรานสปอร์ต จำกัด
ยื่นเสนอราคาที่ 24,799,000 บาท

57,000.00

เมษายน 2565 กันยายน 2565

- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว
- ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่
บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด
ยื่นเสนอราคาที่ 19,943,000 บาท

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/
กําหนดราคากลาง

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/
กําหนดราคากลาง

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

ได้รับเห็นความชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

-

-

655,915.90
-

-

655,915.90

655,915.90

-

166,215.00

166,215.00

-

166,215.00

166,215.00

พฤศจิกายน 2564 - อยู่ระหว่างการดำเนินการ
กันยายน 2565
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รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)
ที่

แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด
(6) สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

รวม

งบรายจ่ายประจำ

วงเงินตาม
สัญญา (บาท)

งบลงทุน

PO
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการใช้จ่าย
(บาท)

6,846,900.00

6,846,900.00

-

-

-

6,846,900.00

6,846,900.00

-

-

-

9,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

15,438,000.00

2,074,000.00

13,364,000.00

15,438,000.00

2,074,000.00

13,364,000.00

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเชื่อมโยงวิถีชุมชน วัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล

2,074,000.00

2,074,000.00

2 โครงการก่อสร้างอาคารตลาดน้ำบางม่วงและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

7,994,000.00

3 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮเมคแสงสว่างบริเวณลานคอนกรีตเหล็กเอนกประสงค์หน้าวัดไทรใหญ่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
4 โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณตลาดน้ำวัดไทรน้อย มหาเจดีย์มุนีภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

10 โครงการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์

(7) สํานักงานจังหวัดนนทบุรี
11 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี) (1 หน่วยงาน 4 โครงการ)
(1) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

งบประมาณเหลือ
จ่ายจากการ
ดําเนินการ (บาท)

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ตุลาคม 2564 พฤษภาคม 2565

- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ได้รับความเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการตามติ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- เนื่องจากแผนการดําเนินการเดิมจะบูรณา
การร่วมกับการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่ง
เจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ แต่งานดังกล่าว
ได้ประกาศยกเลิก
- อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับ TOR และ
จัดทําราคากลาง

7,994,000.00

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- อยู่ระหว่างประกาศประดราคาจ้างโดย
วิธีการ e-bidding

2,458,300.00

2,458,300.00

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

2,911,700.00

2,911,700.00

-

ตุลาคม 2564 กันยายน 2565

- อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

-

-

-

2,459,327.15

2,459,327.15

-

-

2,459,327.15

2,459,327.15

-
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