หน ้าที่ 1

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จาแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ

ปริมาณ
จานวน หน่ วยนับ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุม่ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล
ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน
<รวมกิจกรรม> : 1 ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสูก่ รุงเทพฯและปริมณฑลเส้นทางจังหวัด
นครปฐม
1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑลเส้นทางจังหวัด
นครปฐม
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างถนนสาย นฐ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3234 - บ้านคลองนราภิรมย์ อาเภอ
นครชัยศรี และอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - ศาลายา ตาบลศาลายา อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร
<รวมกิจกรรม> : 2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรอง
เส้นทางสมุทรปราการ
1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพือ่ เชื่อมถนนสายหลักและสายรอง
เส้นทางสมุทรปราการ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บางวัว กิโลเมตรที่ 30+500 - 33+350 (ทางหลักด้านขวาทาง) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร
ระดับที่ 1: ปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บางวัว กิโลเมตรที่ 14+900 - 16+500 (ทางขนานด้านขวา) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ระดับที่ 1: ปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 34 บางนา - ทางเข้าท่าอากศยานสุวรรณภูมิ
กิโลเมตรที่ 10+000 - 12+000 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง
2.000 กิโลเมตร
ผลผลิต:โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุม่ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล
<รวมกิจกรรม> : 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเชื่อมโยงวิถชี ุมชน วัฒนธรรม กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล
1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเพือ่ รองรับการเชื่อมโยงวิถชี มุ ชน วัฒนธรรม กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: จ้างเหมาส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธธรรมกลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับท่ ี 1: ปรับปรุงภูมทิ ศั น์และศูนย์นกั ท่องเทีย� ว ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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หน ้าที่ 2

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: ติดตัง้ เสาไฟฟ้ าไฮแมคแสงสว่างบริเวณลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์หน้าวัดไทรใหญ่
ตาบลไทรน้อย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ระดับที่ 1: ก่อสร้างห้องนา้ บริเวณตลาดนา้ วัดไทรน้อย มหาเจดียม์ นุ ีภริ มย์ หมูท่ ่ี 1 ตาบลไทรน้อย อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ระดับที่ 1: ปรับปรุงศูนย์ท่องเทีย่ วไทยทรงดา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ผลผลิต:โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
<รวมกิจกรรม> : 1 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
1 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต:โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
<รวมกิจกรรม> : 1 ก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์
1 กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองเจดียบ์ ูชาฝัง่ ทิศใต้ หมูท่ ่ี 3 และหมูท่ ่ี 4
ตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 500.00 เมตร
<รวมกิจกรรม> : 2 ก่อสร้างเขื่อนป้ องและปรับปรุงภูมิทศั น์จงั หวัดปทุมธานี
1 กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขือ่ นป้ องและปรับปรุงภูมทิ ศั น์จงั หวัดปทุมธานี
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดอัมพุวราราม หมูท่ ่ี 5 ตาบลบ้านงิ้ว
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 160.00 เมตร
<รวมกิจกรรม> : 3 สร้างเสริมระบบป้ องกันและเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่
จังหวัดสมุทรปราการ
1 กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมระบบป้ องกันและเฝ้ าระวังภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เพือ่ ป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่
จังหวัดสมุทรปราการ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ก่อสร้างเขือ่ นเรียงหินป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล หมูท่ ่ี 9 ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร
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