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จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 368,480,400

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 368,480,400

ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน 220,255,000

<รวมกิจกรรม> :  1 จัดแสดงสินค้าและเชื�อมโยงการกระจายสินค้าเกษตร 18,000,000

1 กิจกรรมหลัก : จัดแสดงสินค้าและเชื�อมโยงการกระจายสินค้าเกษตร 18,000,000

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 18,000,000

ระดับที� 1: ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000,000

ระดับที� 2: จ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและเชื�อมโยงการกระจายสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ปริมณฑล

18,000,000

<รวมกิจกรรม> :  2 ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑลเส้นทางจังหวัด

นครปฐม

48,755,000

1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑลเส้นทางจังหวัด

นครปฐม

48,755,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 48,755,000

ระดับที� 1: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) สายทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)-ทางหลวงหมายเลข 321 ตําบลลําพยา,ตําบลหนอง

ปากโลง และตําบลทัพหลวง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.5000 กิโลเมตร

48,755,000

<รวมกิจกรรม> :  3 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื�อเชื�อมถนนสายหลักและสายรอง

เส้นทางสมุทรปราการ

63,500,000

1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื�อเชื�อมถนนสายหลักและสายรอง

เส้นทางสมุทรปราการ

63,500,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 63,500,000

ระดับที� 1: บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 34 ตอนบางนา - ทางเข้าท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.3+000-กม.4+300 ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร

13,500,000

ระดับที� 1: ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนบางปู-บางพลี ระหว่าง กม.0+800-4+800 

ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

30,000,000

ระดับที� 1: บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนบางพล-ีบางบ่อ ระหว่าง 

กม.22+150 - กม.22+900 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 750.00 

เมตร

10,000,000

ระดับที� 1: ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบางตําหร-ุคลองด่าน กม.40+570 

(สะพานข้ามคลองตําหร)ุ ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 

30.00 เมตร

10,000,000

<รวมกิจกรรม> :  4 ปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางข้ามเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางจังหวัดนนทบุรี 40,000,000

1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางข้ามเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางจังหวัดนนทบุรี 40,000,000

 รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จําแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
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งบรายจ่าย : งบลงทุน 40,000,000

ระดับที� 1: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื�อง - บ้านลาดบัวหลวง ตําบลไทร

ใหญ่ อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.409 กิโลเมตร

40,000,000

<รวมกิจกรรม> :  5 งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ�มประสิทธิภาพทางหลวง 50,000,000

1 กิจกรรมหลัก : งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ�มประสิทธิภาพทางหลวง 50,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 50,000,000

ระดับที� 1: บูรณะผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนคลองระพีพัฒน์  - บึงคําพร้อย

 ระหว่าง กม.3+700 - กม.5+878 , กม.5+978 - กม.8+574 , กม.8+614 - กม.11+279 , กม.11+339

 - กม.13+000 ตําบลคลองสาม , คลองสี� อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 9.100 กิโลเมตร

17,000,000

ระดับที� 1: บูรณะผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนคลองระพีพัฒน์  - บึงคําพร้อย

 ระหว่าง กม.3+700 - กม.5+878 , กม.5+978 - กม.8+574 , กม.8+614 - กม.11+279 , กม.11+339

 - กม.21+895 ตําบลคลองสาม , คลองสี� อําเภอคลองหลวง , ตําบลบึงยี�โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี ระยะทาง 17.995 เมตร

33,000,000

ผลผลิต:โครงการยกระดับการท่องเที�ยวเชื�อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 25,000,000

<รวมกิจกรรม> :  1 ปรับปรุงอาคารภายในพระราชวังสนามจันทร์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 25,000,000

1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงอาคารภายในพระราชวังสนามจันทร์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 25,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 25,000,000

ระดับที� 1: ปรับปรุงอาคารภายในพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตําบลสนามจันทร์ 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

25,000,000

ผลผลิต:โครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 73,225,400

<รวมกิจกรรม> :  1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

1 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื�น 5,000,000

ระดับที� 1: ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000

<รวมกิจกรรม> :  2 พัฒนาระบบดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั�งยืน 68,225,400

1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั�งยืน 68,225,400

งบรายจ่าย : งบดําเนินงาน 10,765,100

ระดับที� 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,638,000

ระดับที� 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 828,000

ระดับที� 1: ค่าจ้างเหมาบริการ 7,299,100

ระดับที� 2: จ้างเหมารถตู้ 60,000

ระดับที� 2: จ้างเหมาจัดทําข้อมูล 7,239,100

งบรายจ่าย : งบลงทุน 57,460,300

ระดับที� 1: เครื�องมือจับยึดกระดูกหักให้เข้าที�ชนิดเปลี�ยนแขนจับได้ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

695,000

ระดับที� 1: ชุดเครื�องมือผ่าตัดผ่านกล้อง ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 299,600
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ระดับที� 1: เครื�องล้างอุปกรณ์สําหรับการส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด

 จังหวัดนนทบุรี

250,000

ระดับที� 1: เครื�องฉีดนํ�ายาล้างกล้องสําหรับการส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ตําบลบางตลาด อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

212,000

ระดับที� 1: เครื�องเอกซเรย์เต้านม ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 12,000,000

ระดับที� 1: ชุดสว่านลมเจาะกระดูกความเร็วสูง ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 7,699,000

ระดับที� 1: เครื�องเลเซอร์สําหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก HoLep ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

7,500,000

ระดับที� 1: เครื�องพยุงการทํางานของหัวใจ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3,800,000

ระดับที� 1: เครื�องอัลตร้าซาวด์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2,500,000

ระดับที� 1: ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีทัศน์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

2,000,000

ระดับที� 1: ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินนํ�าดี ระบบวิดีทัศน์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

1,999,000

ระดับที� 1: ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี�ยนหัวต่อได้ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1,644,200

ระดับที� 1: เครื�องฟอกไตเทียมสําหรับการฟอกเลือดทั�วไป ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

1,400,000

ระดับที� 1: ชุดกล้องตรวจวินิจฉัยและรักษาในท่อและในไตชนิดหักงอได้ ตําบลบางตลาด อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1,306,500

ระดับที� 1: เตียงนอนเคลื�อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1,250,000

ระดับที� 1: ชุดเครื�องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกชนิดพื�นฐาน ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

1,180,000

ระดับที� 1: ชุดเครื�องมือสอดใส่ลวดมัดกระดูกโดยวิธีเปิดแผลผ่าตัดเล็ก ตําบลบางตลาด อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1,025,000

ระดับที� 1: เครื�องตรวจขั�วประสาทตาและจอประสาทตาพร้อมโปรแกรมจําลองการฉีดสี ตําบลบางตลาด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

6,500,000

ระดับที� 1: กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี

4,200,000

ผลผลิต:โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อม 50,000,000

<รวมกิจกรรม> :  1 ปรับปรุงและเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ�าจังหวัดนนทบุรี 50,000,000

1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงและเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ�าจังหวัดนนทบุรี 50,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทุน 50,000,000

ระดับที� 1: ปรับปรุงสถานีสูบนํ�าคลองส่วย ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 30,000,000

ระดับที� 1: ปรับปรุงประตูระบายนํ�าบริเวณปากคลองลากฆ้อน  - ไทรน้อย ตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทร

น้อย จังหวัดนนทบุรี

20,000,000
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