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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,436,625,554            

จงัหวดัตาก 5,436,625,554            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลาโหม 25,073,300                

กองบญัชาการกองทพัไทย 25,073,300                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 25,073,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 25,073,300                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 14,762,600                

งบลงทนุ 14,762,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,762,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 14,762,600                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลกุรงั ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่

ระมาด จงัหวดัตาก กม. 7.895 6,733,200                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

ขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก กม. 0.99 2,073,400                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลรวม

ไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก กม. 1.95 698,400                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลมหา

วนั อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก กม. 1.52 494,900                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลมหา

วนั อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก กม. 2.24 614,600                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

ขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก กม. 12.205 3,053,900                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

ขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก กม. 1.965 494,300                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

ขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก กม. 2.29 599,900                      

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 10,310,700                

งบลงทนุ 10,310,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,310,700                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,082,900                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งประปาภูเขา ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่งานระมาด 

จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,629,000                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลแม่อสุุ อ าเภอท่าสองยาง แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลแม่อสุุ อ าเภอท่าสองยาง แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด แห่ง 1 343,600                      

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))

01630000 จงัหวดัตาก
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก แห่ง 1 290,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,227,800                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งท านบ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 1,145,300                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งท านบ ต าบลแม่อสุุ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดั แห่ง 1 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุสระเกบ็น า้ ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ แห่ง 1 924,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลมหาวนั อ าเภอแม่สอด จงัหวดั แห่ง 1 573,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 862,200                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 830,500                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 532,100                      

กระทรวงการคลงั 56,158,200                

กรมศุลกากร 53,099,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 53,099,200                

โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 53,099,200                

การพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 53,099,200                

งบลงทนุ 53,099,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,099,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,099,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จงัหวดัตาก แห่ง 1 53,099,200                   

กรมสรรพากร 3,059,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 3,059,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 3,059,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 3,059,000                 

งบลงทนุ 3,059,000                 

ครุภณัฑ์ 3,059,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,059,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก คนั 1 957,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 700,700                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 700,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 28,100                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 28,100                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 28,100                     

งบลงทนุ 28,100                     

ครุภณัฑ์ 28,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 28,100                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ 

Network ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป      ต าบลน า้รึม

 อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลน า้รึม อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 6 15,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 672,600                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 672,600                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 672,600                   

งบลงทนุ 672,600                   

ครุภณัฑ์ 372,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 268,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก ต าบลน า้รึม อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประธานประชมุ ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ตวั 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 20 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืง เครื่อง 5 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น ต าบล

น า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก  ต าบล

น า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: คูลเลอรน์ า้รอ้น - น า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก ต าบลน า้รึม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 63,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลน า้รึม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 1 13,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์ส านกังานการท่องเที่ยวและ

กฬีาจงัหวดัตาก ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 300,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 16,943,800                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 16,258,800                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 14,729,000                

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 14,729,000                

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 14,729,000                

งบลงทนุ 14,729,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,729,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,729,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดัตาก  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 14,729,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 685,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 685,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 685,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 685,000                   

งบลงทนุ 685,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัตาก    ต าบลแม่ทอ้ 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 565,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 565,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบไฟฟ้า ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดั

ตาก  ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 565,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 348,080,100               

กรมชลประทาน 317,787,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 34,708,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3,000,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโรงเรียนบา้นแม่

สลดิหลวง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก รายการ 0 3,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 31,708,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 31,708,000                

งบลงทนุ 31,708,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,708,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 31,708,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยลกึ

 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ระยะทาง 5.410 กม. รายการ 0 8,993,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 1R-LMC อ่างเกบ็น า้

หว้ยลกึ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ระยะทาง 3.425 กม. รายการ 0 5,758,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 3R-LMC อ่างเกบ็น า้

หว้ยลกึ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ระยะทาง 1.530 กม. รายการ 0 2,572,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 3L-1R-LMC อ่างเกบ็

น า้หว้ยแม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ระยะทาง 4.500 รายการ 0 7,543,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 1R-3L-1R-LMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยแม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ระยะทาง รายการ 0 2,807,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 1L-1R-LMC อ่างเกบ็

น า้หว้ยแม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ระยะทาง 2.400 รายการ 0 4,035,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 256,218,400              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 45,960,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 45,960,000                

งบลงทนุ 45,960,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,960,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 45,960,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบฝายนาเบกิ 

ระยะที่ 2 ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 31,160,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมร่องระบายน า้ดา้นทา้ยอ่างเกบ็น า้แม่ทอ้  

โครงการชลประทานตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 1 

หน่วยสูบน า้สูบน า้ที่ 2  โครงการชลประทานตาก ต าบลตากออก อ าเภอ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย A ฝายแม่

ระมาด  โครงการชลประทานตาก ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้ผากระเชอ  โครงการชลประทาน

ตาก  ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายและเสาวดัระดบัน า้

ภายในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการชลประทานตาก อ าเภอ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองหว้ยแม่ทอ้พรอ้มขดุลอก  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายซอย 1 

ซา้ย คลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน า้ที่ 3  โครงการชลประทานตาก

 ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายซอย 1 

ซา้ย คลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน า้ที่ 2  โครงการชลประทานตาก

 ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 400,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 2

หน่วยสูบน า้ที่ 3 โครงการชลประทานตาก ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้น รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการชลประทานตาก อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - 

LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่สอด  โครงการชลประทานตาก ต าบลพระธาตุ

ผาแดง อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย LMC อ่างเกบ็

น า้หว้ยลกึ  โครงการชลประทานตาก ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้เพอะพะ 2  โครงการชลประทาน

ตาก ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงป้องกนัตลิง่ฝายทุ่งหลวง  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ 

หน่วยสูบน า้สูบน า้ที่ 9  โครงการชลประทานตาก ต าบลสามเงา อ าเภอสาม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 1 

หน่วยสูบน า้สูบน า้ที่ 3  โครงการชลประทานตาก ต าบลเกาะตะเภา 

อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย B ฝายแม่จะเรา

  โครงการชลประทานตาก ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายผากระเชอพรอ้มระบบส่งน า้  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ หน่วยสูบ

น า้ที่ 8  โครงการชลประทานตาก ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 2 

หน่วยสูบน า้ที่ 2 โครงการชลประทานตาก ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย 1R - LMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยลกึ  โครงการชลประทานตาก ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นพะดพีรอ้มระบบส่งน า้  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้พรอ้มคนัคลองหน่วยสูบน า้ที่ 7  

โครงการชลประทานตาก ต าบลเชยีงทอง  อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก รายการ 1 910,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายซอย 1 ขวา

 คลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน า้ที่ 2  โครงการชลประทานตาก 

ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย 1R - LMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยแม่สอด  โครงการชลประทานตาก ต าบลพระธาตุผาแดง 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้ร่มเกลา้ 4  โครงการชลประทาน

ตาก ต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายซอย 2 

ซา้ย คลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน า้ที่ 3  โครงการชลประทานตาก

 ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายซอย 3 

ซา้ย คลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน า้ที่ 3  โครงการชลประทานตาก

 ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย 3L - 1R - 

LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่สอด  โครงการชลประทานตาก ต าบลแม่สอด 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รายการ 1 400,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - 

RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่สอด  โครงการชลประทานตาก ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้ร่มเกลา้ 1  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้ร่มเกลา้ 3  โครงการชลประทาน

ตาก ต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายซอย 4 

ซา้ย คลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน า้ที่ 3  โครงการชลประทานตาก

 ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายซอย 1 ขวา

 คลองส่งน า้สายใหญ่ หน่วยสูบน า้ที่ 9  โครงการชลประทานตาก ต าบล

สามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานน า้สาย LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่สอด  

โครงการชลประทานตาก ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - 

LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยลกึ  โครงการชลประทานตาก ต าบลแม่ปะ อ าเภอ รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นรวมไทยพฒันาฯ 8  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้ร่มเกลา้ 7  โครงการชลประทาน

ตาก ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย RMC อ่างเกบ็

น า้หว้ยแม่สอด  โครงการชลประทานตาก ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตสาย 1R - RMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยแม่สอด  โครงการชลประทานตาก ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้บา้นมอตะหล ัว่  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายมะโอโคะ๊ 2  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ 

หน่วยสูบน า้ที่ 10 โครงการชลประทานตาก ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายแยก 1 

ซา้ย คลองส่งน า้สายซอย 4 ซา้ย คลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน า้ที่ 

3  โครงการชลประทานตาก ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหว้ยโป่ง  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายพรอ้มระบบส่งน า้บา้นเลอตอ  โครงการ

ชลประทานตาก ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง หนา้โรงสูบน า้ 

หน่วยสูบน า้ที่ 4  โครงการชลประทานตาก ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอ รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง หนา้โรงสูบน า้ 

หน่วยสูบน า้ที่ 10  โครงการชลประทานตาก  จงัหวดัตาก รายการ 1 2,400,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 130,958,400              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 44,000,000                

งบลงทนุ 44,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 44,000,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้หนองพระบาท

เหนือ ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ฝายทดน า้บา้นพะเดะ๊พรอ้มระบบส่งน า้ ระยะที่ 2 

ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รายการ 0 9,000,000                    

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 27,000,000                

งบลงทนุ 27,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองบวัแดง พรอ้มระบบระบายน า้ ต าบลตากตก

 อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 27,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 59,958,400                

งบลงทนุ 59,958,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,958,400                   

ค่าที่ดนิ 9,958,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 9,958,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหวังานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลดิ 

ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 50,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 79,300,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 79,300,000                

งบลงทนุ 79,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,300,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 79,300,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการระบบผนัน า้คลองตาไหล พรอ้มอาคารประกอบ 

ระยะที่ 3  ต าบลวงัหมนั,สามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 0 44,300,000                   

รายการระดบัที1่: ทรบ.คลองน า้เยน็ตอนลา่ง  ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา 

จงัหวดัตาก 0 35,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 18,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 18,000,000                

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายทดน า้บา้นปูเตอรพ์รอ้มระบบส่งน า้ ต าบลแม่ก ุอ าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก รายการ 0 18,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,861,400                 

การจดัการน า้ชลประทาน 8,861,400                 

การจดัการงานชลประทาน 8,861,400                 

งบลงทนุ 8,861,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,861,400                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,000,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานตาก 

ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,661,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 2,575,400                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน.โครงการ โครงการชลประทานตาก 

ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 1,592,900                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการชลประทาน

ตาก  จงัหวดัตาก รายการ 0 242,500                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 740,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,086,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในเขตฝ่ายส่งน า้บ  ารุงรกัษาที่ 1 - 3 .

โครงการชลประทานตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 1,086,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกรองประปาบริเวณหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยแม่ทอ้ .

โครงการชลประทานตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยแม่ทอ้

 .โครงการชลประทานตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 0 3,500,000                    

กรมประมง 258,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 151,200                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 151,200                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 151,200                   

งบลงทนุ 151,200                   

ครุภณัฑ์ 151,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 151,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 89,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 61,600                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 107,100                   

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 55,000                     

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 55,000                     

งบลงทนุ 55,000                     

ครุภณัฑ์ 55,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตีน า้แบบมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 3 แรงมา้ ต าบลไม ้

งาม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 55,000                        

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 52,100                     

สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 52,100                     

งบลงทนุ 52,100                     

ครุภณัฑ์ 52,100                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 52,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่อากาศ แบบมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 3 แรงมา้ 

ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 52,100                        
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กรมปศุสตัว ์ 800,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 765,800                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 765,800                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน 765,800                   

งบลงทนุ 765,800                   

ครุภณัฑ์ 765,800                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 765,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงร่อนขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 100 มลิลเิมตร 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 72,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธแ์บบดจิติอล 

ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ต าบลแม่ปะ

 อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัไฟฟ้า ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้สง UV ส าหรบัแผ่นทแีอลซ ีต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่

สอด จงัหวดัตาก ตู ้ 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามชื้น (Moisture analyzer) ต าบลแม่

ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านผลชดุทดสอบส าเร็จรูปแบบรวดเร็วในรูปแบบ 

cassette ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัอณุหภูม ิ(Digital Thermometer) ต าบล

แม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความรอ้นพรอ้มกวนสารละลาย ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 21,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่อง Homogenizer ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด เครื่อง 1 99,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 35,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 35,000                     

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลไมง้าม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 19,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 26,929,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 25,000                     

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 25,000                     

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 25,000                     

งบลงทนุ 25,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000                        
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000                        

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัตาก ไร่ 5 25,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,244,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 13,244,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 11,998,000                

งบลงทนุ 11,998,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,998,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,998,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัตาก ไร่ 500 2,715,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัตาก กลา้ 2700000 4,455,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัตาก กลา้ 1400000 1,428,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดัตาก ไร่ 2700 3,400,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัตาก ไร่ 150 255,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,715,000                 

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 2,715,000                 

การพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 2,715,000                 

งบลงทนุ 2,715,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,715,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,715,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน า้โครงการขยายผล

โครงการหลวง จงัหวดัตาก ไร่ 500 2,715,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,945,400                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 2,367,400                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 2,367,400                 

งบลงทนุ 2,367,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,367,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,367,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก บ่อ 10 178,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตลกุกลางทุ่ง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมหาวนั อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสมอโคน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก บ่อ 14 249,200                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 8,578,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 8,578,000                 

งบลงทนุ 8,578,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,578,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,578,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ กองพนัทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 หมู่ 

10 ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก แห่ง 1 3,360,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ สถานีพฒันาที่ดนิตาก บา้นหนองบวัใต ้หมู่ 2 

ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,925,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ คสล. บา้นอยู่ด ีหมู่ 7 ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอ

สามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 3,293,000                    

กรมวชิาการเกษตร 710,100                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 710,100                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 710,100                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 710,100                   

งบลงทนุ 710,100                   

ครุภณัฑ์ 280,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 280,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่

สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 280,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 430,100                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 37,900                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 0.15 เมตร ต าบลท่าสาย

ลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 37,900                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 392,200                      

รายการระดบัที1่: ลานจอดรถบรรทุก ขนาด 72 ตารางเมตร ต าบลท่าสาย

ลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 55,700                        
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รายการระดบัที1่: โรงเกบ็รถยนต ์ขนาด 180 ตารางเมตร ต าบลท่าสายลวด 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 336,500                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,470,700                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 884,700                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 884,700                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 884,700                   

งบอดุหนุน 884,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 884,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 6 884,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 586,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 586,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 517,000                   

งบลงทนุ 517,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 517,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 517,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชน และผูพ้กิาร ภายนอกอาคาร

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตาก ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 517,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 69,000                     

งบลงทนุ 69,000                     

ครุภณัฑ์ 69,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 69,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตาก ต าบลน า้รึม อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตาก ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตาก ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 123,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัตาก  ต าบลหนองหลวง อ าเภอ ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัตาก  ต าบลหนอง

หลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 22,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัตาก  ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัตาก  ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัตาก  ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัตาก  ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนาคม 2,378,243,400            

กรมการขนส่งทางบก 1,446,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 75,600                     

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 75,600                     

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 75,600                     

งบลงทนุ 75,600                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,600                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 75,600                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัตาก ต าบลน า้รึม อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 75,600                        

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัตาก ต าบลน า้รึม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,663,679,600            

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,023,801,000            

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,023,801,000            

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,023,801,000            

งบลงทนุ 1,023,801,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,023,801,000               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,023,801,000               

รายการระดบัที1่: ทางเลีย่งเมอืงแม่สอดพรอ้มสะพานขา้มแม่น า้เมย แห่งที่ 2 กม. 0 582,540,000                 

รายการระดบัที1่: สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 จ.ตาก กม. 26.451 441,261,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 264,077,000              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 52,027,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 52,027,000                

งบลงทนุ 52,027,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,027,000                   
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ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 52,027,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัเจา้ - ตาก จ.ตาก กม. 0.65 22,027,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กลางสะพานมติรภาพที่แม่

สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา จ.ตาก กม. 2.4 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 67,550,000                

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 4,200,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,200,000                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

หลวงหมายเลข 12 ตอนตาก - แม่สอด ตอน 4 โครงการ 1 4,200,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 63,350,000                

งบลงทนุ 63,350,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,350,000                   

ค่าที่ดนิ 63,350,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 4 จ.ตาก สายทาง 6 63,350,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 114,500,000              

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน หว้ยน า้ริน - อุม้ผาง แห่ง 1 15,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แม่สลดิหลวง แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน หว้ยน า้ริน - อุม้ผาง แห่ง 1 15,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 59,500,000                

งบลงทนุ 59,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 59,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเขา้เขือ่นภูมิ แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจา้ตาก - นา

โบสถ ์จ.ตาก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัเจา้ - ตาก จ.ตาก แห่ง 1 4,500,000                    

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 30,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยน า้ริน 

ตอน 1 จ. ตาก แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยน า้ริน 

ตอน 2 จ. ตาก แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 367,101,600              
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โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 10,403,700                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 10,403,700                

งบลงทนุ 10,403,700                

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

Profiler) จ.ตาก เครื่อง 1 2,600,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,803,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,003,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัเชีย่วชาญ (ระดบั 9)  

ส านกังานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก หลงั 1 1,622,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงคีรีราษฎร ์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่ หลงั 1 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงพรานกระต่าย แขวงทางหลวงตากที่ 1 หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงคีรีราษฎร ์ แขวงทาง

หลวงตากที่ 2  (แม่สอด) จ.ตาก หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงช่องแคบ  แขวงทาง

หลวงตากที่ 2  (แม่สอด) จ.ตาก หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 317,219,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 313,300,000              

งบลงทนุ 313,300,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 313,300,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 313,300,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงตากที่ 1 กม. 788 48,530,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงตากที่ 2 กม. 723 51,090,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน วงัประจบ - ลานทอง จ. แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1351 ตอน หนองบวัใต ้- เชงิสะพาน

กติติขจร จ.ตาก แห่ง 1 3,880,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1402 ตอน ทางเดมิม่อนหนิเหลก็ไฟ 

และ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยน า้ริน จ.ตาก แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัเจา้ - ตาก - วงัม่วง จ.ตาก แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลดิหลวง - แม่เงา ตอน

 2 จ.ตาก แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอน หนองบวัเหนือ - ท่าปุย แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอน แม่กลองใหม่ - เขตแดน

ไทย/พม่า ตอน 1 จ.ตาก แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลดิหลวง - แม่เงา ตอน

 1 จ.ตาก แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แม่สลดิหลวง 

ตอน 1 จ.ตาก แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยน า้ริน ตอน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน หว้ยน า้ริน - อุม้ผาง ตอน แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอน แม่กลองใหม่ - เขตแดน

ไทย/พม่า ตอน 2 จ.ตาก แห่ง 1 18,000,000                   



17 / 100

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอน แม่กลองใหม่ - เขตแดน

ไทย/พม่า ตอน 3 จ.ตาก แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กลางสะพานมติรภาพที่แม่

สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา จ.ตาก แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอน ซอโอ - วะเลย่ ์จ.ตาก แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอน แม่สลดิหลวง - แม่ระเมงิ

 ตอน 1 จ.ตาก แห่ง 1 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเขา้เขือ่นภูมพิล จ.ตาก แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แม่สลดิหลวง 

ตอน 2 จ.ตาก แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - หนองเสอื จ.ตาก แห่ง 1 15,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 3,919,000                 

งบลงทนุ 3,919,000                 

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่  แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่ เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,069,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,069,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัแม่สอด (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

แม่สอด (ขาเขา้) จ.ตาก แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัแม่สอด (ขาเขา้) แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 39,478,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 30,842,000                

งบลงทนุ 30,842,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,842,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,842,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัม่วง - แม่เชยีงรายบน 

ตอน 1 จ. ตาก แห่ง 1 1,992,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัม่วง - แม่เชยีงรายบน 

ตอน 2 จ. ตาก แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัม่วง - แม่เชยีงรายบน 

ตอน 3 จ. ตาก แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1107 ตอน หนองบวัเหนือ - ท่า แห่ง 1 1,625,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจา้ตาก - นา

โบสถ ์จ. ตาก แห่ง 1 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วงัเจา้ จ. แห่ง 1 2,410,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1111 ตอน ลานมะครอ้ - โป่งแดง แห่ง 1 827,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา - ตาก จ. ตาก แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลดิหลวง - แม่เงา 

ตอน 2 จ. ตาก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แม่สลดิหลวง แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยน า้ริน 

ตอน 1 จ. ตาก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยน า้ริน 

ตอน 3 จ. ตาก แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน หว้ยน า้ริน - อุม้ผาง 

ตอน 1 จ. ตาก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน อุม้ผาง - กะแงค่ี จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน แม่ระมาด - หว้ย

สม้ป่อย ตอน 1 จ. ตาก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน แม่ระมาด - หว้ย

สม้ป่อย ตอน 2 จ. ตาก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน แม่ระมาด - หว้ย

สม้ป่อย ตอน 3 จ. ตาก แห่ง 1 2,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 6,646,900                 

งบลงทนุ 6,646,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. จ.ตาก คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุ(ระบบ VHF/FM) ชนิดประจ าที่ 45 วตัต์

 ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. จ.ตาก เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. จ.ตาก เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. จ.ตาก หลงั 1 4,300,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 1,990,000                 

งบลงทนุ 1,990,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,990,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัเจา้ - ตาก, สายทาง

หลวงหมายเลข 1 ตอน ตาก - วงัม่วง และสายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 

วงัม่วง - แม่เชยีงรายบน จ. ตาก แห่ง 1 1,990,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 8,700,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงตากที่ 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงตากที่ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 501,323,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 233,316,500              

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 233,316,500              

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 34,316,500                

งบลงทนุ 34,316,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,316,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 32,765,600                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผงัเมอืงรวมเมอืงแม่สอด กม. 13.905 32,765,600                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 1,550,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย ง2, ง3, ค1 

และ ค2 ผงัเมอืงรวมเมอืงแม่สอด จ.ตาก 0 1,550,900                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 199,000,000              

งบลงทนุ 199,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 199,000,000                 

ค่าที่ดนิ 199,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิ ถนนสาย ค2-1 และ ค2-2 ผงัเมอืงรวมเมอืงแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ไร่ 187 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิถนนสาย ง2 , ง3, ค1 และ ค2 ผงัเมอืงรวมเมอืงแม่สอด จ.ตาก ไร่ 171 99,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 9,900,000                 

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 9,900,000                 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานชมุชน ขา้มคลองแม่ระกา บ.สระบวั อ.

เมอืง จ.ตาก กม. 2.05 9,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 254,607,000              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 71,611,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 55,458,000                

งบลงทนุ 55,458,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,458,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 55,458,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายทางเขา้ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่

ระมาด จ.ตาก, อ.อมกอ๋ย จ.เชยีงใหม่ กม. 44.584 55,458,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,745,000                 

งบลงทนุ 3,745,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,745,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,745,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยวงัโพ อ.สามเงา จ.ตาก ม. 30 3,745,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 12,408,800                

งบลงทนุ 12,408,800                

ครุภณัฑ์ 208,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทตาก ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 138,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทตาก เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,200,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,200,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังาน แขวงทางหลวงชนบทตาก แห่ง 1 12,200,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 162,118,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 162,118,000              

งบลงทนุ 162,118,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 162,118,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 162,118,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ตก.004 สะพานสามเงาสมัพนัธ ์อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ตก.004 สะพานสามเงาสมัพนัธ ์อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 808,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. - บา้น

หนองเสอื อ.บา้นตาก จ.ตาก แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ตก.014 สะพานบา้นวงัม่วง อ.เมอืง จ.ตาก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นโป่งแดง อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 105

 - บา้นวงัแกว้ อ.แม่สอด, แม่ระมาด จ.ตาก แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข1 - 

บา้นโป่งแดง อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นนาตาโพ อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นหนองนกปีกกา อ.เมอืง จ.ตาก แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นวงัโพ อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นหนิโคว้ อ.เมอืง จ.ตาก แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 104

 - บา้นมาบป่าแฝก อ.เมอืง จ.ตาก แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นนาตาโพ อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

1110 - บา้นหนองแดน อ.วงัเจา้ จ.ตาก แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

1090 - บา้นร่มเกลา้สหมติร อ.พบพระ จ.ตาก แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

1357 - บา้นแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

1090 - บา้นพบพระเหนือ (ตอน 2) อ.พบพระ จ.ตาก แห่ง 1 9,450,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

1090 - บา้นพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 105

 - บา้นหว้ยนกแล อ.แม่ระมาด จ.ตาก แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

1090 - บา้นร่มเกลา้สหมติร อ.พบพระ จ.ตาก แห่ง 1 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. -

 บา้นหนองเสอื อ.เมอืง, บา้นตาก จ.ตาก แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. -

 บา้นหนองเสอื อ.เมอืง จ.ตาก แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.5010 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. -

 บา้นหนองเสอื อ.เมอืง จ.ตาก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.5015 แยกทางหลวงชนบท ตก.

1004 - บา้นแม่เชยีงราย อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.5026 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ. -

 บา้นแม่จะเราสองแคว อ.แม่ระมาด จ.ตาก แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

1090 - บา้นพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทตาก กม. 331 18,460,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 20,877,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 19,830,300                

งบลงทนุ 19,830,300                

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตีเสน้จราจรพรอ้มอปุกรณ์ควบคุมคุณภาพ แขวง

ทางหลวงชนบทตาก ชดุ 1 1,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,430,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,430,300                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 105 - บา้นวงัแกว้ อ.แม่สอด จ.ตาก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.2012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นหนิโคว้ อ.เมอืง จ.ตาก แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.5010 แยกทาง

หลวงทอ้งถิน่ อบจ. - บา้นหนองเสอื อ.เมอืง, บา้นตาก จ.ตาก แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.3050 ถนน

พฒันานครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 105 - บา้นวงัแกว้ อ.แม่สอด จ.ตาก แห่ง 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.2012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นหนิโคว้ อ.เมอืง จ.ตาก แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.4014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1090 - บา้นพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1357 - บา้นแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตก.5026 แยกทาง

หลวงทอ้งถิน่ อบจ. - บา้นแม่จะเราสองแคว อ.แม่ระมาด จ.ตาก แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทตาก แห่ง 1 2,230,300                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทตาก แห่ง 1 1,046,900                    
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 3,500,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,500,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตก.

1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองนกปีกกา อ.เมอืง, บา้นตาก จ. แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตก.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บา้นพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก แห่ง 2 2,800,000                    

กรมทา่อากาศยาน 211,794,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 88,774,000                

โครงการการพฒันาทา่อากาศยานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 88,774,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง และขยายทา่อากาศยานเขตเศรษฐกจิพเิศษ 88,774,000                

งบลงทนุ 88,774,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,774,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 88,774,000                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่พรอ้มอาคาร

ประกอบท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก แห่ง 1 88,774,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 123,020,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 119,000,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 119,000,000              

งบลงทนุ 119,000,000              

ครุภณัฑ์ 119,000,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 119,000,000                 

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานแม่สอด ต าบลท่าสายลวด 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานแม่สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 81,000,000                   

โครงการปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 4,020,000                 

ปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 4,020,000                 

งบลงทนุ 4,020,000                 

ครุภณัฑ์ 4,020,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 4,020,000                    

รายการระดบัที1่: รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอปุกรณ์ ท่าอากาศยานแม่สอด 

ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก คนั 1 4,020,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 249,056,400               

กรมทรพัยากรน า้ 31,000,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 31,000,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 31,000,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 31,000,000                

งบลงทนุ 31,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้จากฝายใหม่  บา้นพะวอ หมู่ที่ 1 

 ต าบลพะวอ  อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก แห่ง 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้คลองวงัโพ พรอ้มระบบกระจายน า้

  บา้นดงลาน หมู่ที่ 5  ต าบลวงัจนัทร ์ อ าเภอสามเงา  จงัหวดัตาก แห่ง 1 26,000,000                   

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 97,542,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,903,400                 

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 1,903,400                 จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผลโครงการ

หลวง 1,903,400                 

งบลงทนุ 1,903,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,903,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,903,400                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 30000 87,000                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 35 179,900                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัตาก ไร่ 300 1,554,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัตาก กลา้ 50000 82,500                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 34,609,300                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 32,215,300                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 11,326,200                

งบลงทนุ 11,326,200                

ครุภณัฑ์ 1,850,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร คนั 1 1,850,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,476,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,476,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 180 925,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัตาก ไร่ 1350 5,265,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัตาก ไร่ 600 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัตาก ไร่ 200 1,036,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัตาก กลา้ 30000 150,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 19,798,100                

งบลงทนุ 19,798,100                

ครุภณัฑ์ 6,476,100                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 6,476,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าอทุยานแห่งชาติ จงัหวดัตาก ชดุ 1 4,077,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัตาก ชดุ 2 2,398,200                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,322,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,322,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติ พรอ้มอาคาร

ประกอบ จงัหวดัตาก แห่ง 1 13,322,000                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 1,091,000                 

งบลงทนุ 1,091,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,091,000                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,091,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 150 771,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัตาก แห่ง 4 320,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 2,394,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 2,394,000                 

งบลงทนุ 2,394,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,394,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,394,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัตาก ระวาง 264 1,584,000                    

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 270 810,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 13,864,500                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 13,864,500                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 13,864,500                

งบลงทนุ 13,864,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,864,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,864,500                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัตาก ไร่ 3555 13,864,500                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,006,200                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 3,006,200                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 3,006,200                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 2,948,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,948,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,948,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัตาก ไร่ 600 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัตาก กลา้ 100000 500,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัตาก กลา้ 120000 348,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 44,158,600                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 44,158,600                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 17,698,900                

งบลงทนุ 17,698,900                

ครุภณัฑ์ 57,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัตาก เครื่อง 6 57,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,641,900                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 655,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ 3/4 หน่วย

พทิกัษป่์าหว้ยหนองหลวง เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 31,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน เขตรกัษาพนัธุส์ตัว ์

ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ดา้นตะวนัออก) หน่วยพทิกัษป่์าหว้ยน า้เขยีว จงัหวดัตาก แห่ง 1 32,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกั เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า

ทุ่งใหญ่นเรศวร (ดา้นตะวนัออก) หน่วยพทิกัษป่์าอตุะคี จงัหวดัตาก แห่ง 1 592,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,986,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ แห่ง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัตาก แห่ง 4 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิถนนลาดยางศูนยฝึ์กอบรมที่ 5 (ตาก) จงัหวดั แห่ง 1 1,932,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 1669 8,578,600                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัตาก กโิลเมตร 81 416,300                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 25,199,100                

งบลงทนุ 25,199,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,199,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,199,100                   

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 120000 348,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัตาก ไร่ 14617 14,909,400                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัตาก ไร่ 6340 3,106,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัตาก ไร่ 100 70,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัตาก ไร่ 2565 1,795,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัตาก ไร่ 2140 2,182,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัตาก ไร่ 100 95,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัตาก ไร่ 2395 2,275,300                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัตาก ไร่ 850 416,500                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,260,600                 

งบลงทนุ 1,260,600                 

ครุภณัฑ์ 1,260,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,260,600                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดัตาก เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดัตาก เครื่อง 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัตาก เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัตาก เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัตาก เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัตาก เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัตาก เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 20 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัตาก เครื่อง 22 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัตาก ชดุ 30 114,000                      

กรมป่าไม ้ 120,514,400              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 186,700                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 186,700                   
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บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 186,700                   

งบลงทนุ 186,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 186,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 186,700                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 2 10,300                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดัตาก ไร่ 200 118,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัตาก ไร่ 15 7,400                         

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัตาก ไร่ 50 51,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 27,440,100                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 2,292,000                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 2,292,000                 

งบลงทนุ 1,542,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,542,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,542,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 300 1,542,000                    

งบอดุหนุน 750,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดัตาก หมู่บา้น 15 750,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 25,148,100                

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัตาก ไร่ 50 175,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 3,533,100                 

งบลงทนุ 3,533,100                 

ครุภณัฑ์ 1,282,700                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัตาก คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัตาก เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์ เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัตาก เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 345,700                      

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบัหลายใบพดั (Multi Rotors)  จงัหวดั ชดุ 1 270,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 3 75,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,250,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,542,000                    



27 / 100

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 300 1,542,000                    

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 348,000                   

งบลงทนุ 348,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัตาก กลา้ 120000 348,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัตาก หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 20,869,800                

งบลงทนุ 18,535,800                

ครุภณัฑ์ 854,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัตาก คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,681,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,681,800                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัตาก กลา้ 860000 2,494,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัตาก ไร่ 2500 13,750,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัตาก ไร่ 300 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัตาก กลา้ 100000 165,000                      

งบอดุหนุน 1,490,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,490,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัตาก ไร่ 900 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัตาก ไร่ 300 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัตาก ไร่ 300 240,000                      

งบรายจ่ายอื่น 844,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัตาก หมู่บา้น 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัตาก หมู่บา้น 62 744,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัตาก เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัตาก ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัตาก เครื่อง 2 5,000                         

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,120,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 3,120,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 3,120,000                 

งบลงทนุ 3,120,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,120,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,120,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัตาก ไร่ 800 3,120,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 45,573,300                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 45,573,300                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 42,436,100                

งบด าเนินงาน 3,778,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,778,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 3,076,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 294,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 206,400                      

งบลงทนุ 36,658,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,658,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,658,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัตาก ไร่ 5000 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัตาก ไร่ 1800 7,020,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัตาก กลา้ 540000 891,000                      

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัตาก แห่ง 198 990,000                      

งบอดุหนุน 2,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัตาก หมู่บา้น 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดัตาก หมู่บา้น 30 1,500,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 3,137,200                 

งบด าเนินงาน 1,527,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,527,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 139,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 318,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 196,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 121,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 299,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 280,000                      

งบลงทนุ 660,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 660,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 660,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัตาก กลา้ 400000 660,000                      

งบอดุหนุน 950,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 10 700,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 5 250,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 44,194,300                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 44,194,300                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 9,630,000                 

งบลงทนุ 9,630,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,630,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,630,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 4 

(ตาก) พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบ จงัหวดัตาก แห่ง 1 9,630,000                    

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,909,500                 

งบลงทนุ 1,909,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,909,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,909,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัตาก กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัตาก กลา้ 20000 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัตาก ไร่ 100 518,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัตาก ไร่ 830 788,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัตาก ไร่ 300 306,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 32,654,800                

งบลงทนุ 32,654,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,654,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 32,654,800                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัตาก กลา้ 534000 1,548,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัตาก กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัตาก กโิลเมตร 269 1,382,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัตาก ไร่ 40 38,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัตาก ไร่ 20925 10,253,200                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัตาก ไร่ 18500 18,870,000                   

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 29,404,000                

กรมอตุนิุยมวทิยา 29,404,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 29,404,000                

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 29,404,000                

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานพษิณุโลก

 ทา่อากาศยานแมส่อด ทา่อากาศยานตรงั และทา่อากาศยานบรุีรมัย์ 29,404,000                

งบลงทนุ 29,404,000                

ครุภณัฑ์ 29,404,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 29,404,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

แม่สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ระบบ 1 29,404,000                   

กระทรวงพลงังาน 76,166,300                

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 100,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 100,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 100,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 76,066,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 70,979,800                

โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 70,979,800                

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 70,979,800                

งบลงทนุ 70,979,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,979,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 70,979,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงท่อผนัน า้บริเวณถนนเพือ่การ

บ ารุงรกัษา โครงการไฟฟ้าพลงัน า้หว้ยยะโม่ ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง 0 70,979,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,086,500                 

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 5,086,500                 

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 5,086,500                 

งบลงทนุ 5,086,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,086,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,086,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนชมุชน

บา้นอุม้ผาง (ยะโม่ค)ี ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 454,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นแม่

ระเมงิ สาขาบา้นตอปลา้คี ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นศรี

คีรีรกัษ ์ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 449,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

น า้หอม ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก แห่ง 1 328,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นขนุ

หว้ยแม่ทอ้ ต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก แห่ง 1 330,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นแม่

วะหลวง ต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 334,700                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นแม่

ระเมงิ ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 332,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นวงั

น า้เยน็ ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 327,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นอูม

วาบ (หอ้งเรียนสาขาบา้นฮูมวาบ) ต าบลบา้นนา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 334,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

ธงชยั (สาขาบา้นธงชยัลา่ง) ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 329,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หน่วยพทิกัษ์

อทุยานแห่งชาติ ที่ ตม.4 (ไมห้า้ง) ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 328,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หน่วยพทิกัษ์

อทุยานแห่งชาติ ที่ ลส. 3 (ดอยผาแดง) ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก แห่ง 1 328,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เขตรกัษาพนัธุ์

สตัวป่์าอมกอ๋ย หน่วยพทิกัษป่์าแก่งสรอ้ย ต าบลบา้นนา อ าเภอสามเงา แห่ง 1 334,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้หว้ยแม่สอด ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด โครงการ 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้หว้ยยะโม่ ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก โครงการ 1 47,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โครงการพฒันา

ป่าไมต้ามแนวพระราชด าริบา้นมะโอโคะ๊ ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดั แห่ง 1 333,400                      

กระทรวงพาณิชย์ 282,900                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 282,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 282,900                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 282,900                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 282,900                   

งบลงทนุ 282,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 282,900                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 282,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัตาก  

ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 282,900                      

กระทรวงมหาดไทย 598,011,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 39,483,500                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 228,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 228,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 228,000                   

งบรายจ่ายอื่น 228,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 228,000                      
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แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 37,915,500                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 37,915,500                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 33,915,500                

งบลงทนุ 33,915,500                

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

ตาก ต าบลเชยีงเงนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,065,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,877,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก ต าบลเชยีง

เงนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 3,877,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,188,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง

 อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 29,188,400                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        
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กรมการปกครอง 31,419,500                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 15,595,800                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 15,595,800                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 15,595,800                

งบลงทนุ 15,595,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,595,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,595,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดใหญ่ กองรอ้ย อส.อ.พบพระ จงัหวดัตาก แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.วงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,288,000                 

โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิม่ประสทิธภิาพการ

แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์ 1,288,000                 

ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่ายปกครอง 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ที่ท  า

การปกครองจงัหวดัตาก (ชดุปฏบิตัิการพเิศษฝ่ายปกครองจงัหวดัตาก) คนั 1 1,288,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 14,535,700                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 14,535,700                

การบริหารงานอ าเภอ 14,535,700                

งบลงทนุ 14,535,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,535,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,008,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้สาธารณะขา้งที่วา่การอ าเภอท่าสองยาง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอท่าสองยาง

 จงัหวดัตาก แห่ง 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 771,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 302,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก แห่ง 1 414,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 396,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก แห่ง 1 731,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 586,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาที่วา่การอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 315,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,100,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 134,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 399,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,527,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งถนน คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอวงัเจา้ จงัหวดั แห่ง 1 160,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้หอประชมุอ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอวงัเจา้ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 211,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้กองรอ้ย อส.อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 386,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายประชาสมัพนัธท์ี่วา่การอ าเภอท่าสองยาง แห่ง 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 303,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาที่วา่การอ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 490,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. อเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอบา้นตาก 

จงัหวดัตาก แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก แห่ง 1 542,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองจงัหวดั ที่ท  า

การปกครองจงัหวดัตาก แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้สาธารณะที่วา่การอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 622,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้น คสล. ที่วา่การอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 426,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 393,900                      

กรมการพฒันาชมุชน 239,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 239,500                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 239,500                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 239,500                   

งบลงทนุ 239,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 239,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 239,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอบา้นตาก  ต าบล

ตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 117,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอท่าสองยาง ต าบล

แม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 14,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอวงัเจา้  ต าบลเชยีง

ทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก หลงั 1 32,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอสามเงา ต าบลสาม

เงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หลงั 1 74,700                        

กรมทีด่นิ 182,100                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 182,100                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 182,100                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 182,100                   

งบลงทนุ 182,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 182,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร   ต าบลสามเงา

 อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 182,100                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 211,605,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 32,800,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 32,800,000                
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ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 32,800,000                

งบลงทนุ 32,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 32,800,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เมย พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

บริเวณสะพานมติรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 2 ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่

สอด จงัหวดัตาก ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เมย บา้นวงัตะเคียนใต ้หมู่ที่ 7 

ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เมย (หว้ยวาเลย่)์ พรอ้ม

ปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้นวาเลย่เ์หนือ หมู่ที่ 3 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลวาเลย่ ์

อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ความยาว 900 เมตร แห่ง 1 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 68,833,600                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 68,833,600                

พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 68,833,600                

งบลงทนุ 68,833,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,833,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 68,833,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก ระยะที่ 2 แห่ง 1 31,793,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก ระยะที่ 3 แห่ง 1 37,040,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 9,844,800                 

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 9,844,800                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 9,844,800                 

งบรายจ่ายอื่น 9,844,800                 

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัตาก รายการ 1 9,844,800                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 94,127,300                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 32,027,300                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 32,027,300                

งบลงทนุ 32,027,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,027,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 32,027,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่แม่น า้ปิง บา้นคลองเชยีงทอง หมู่ที่ 2 

บา้นท่าตะครอ้ หมู่ที่ 5 ต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ความยาว แห่ง 1 7,650,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นป่ายางเหนือ หมู่ที่ 2 

ต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วงั บา้นแม่สลดิ หมู่ที่ 2 ต าบล

แม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นท่าปุยตก หมู่ที่ 5 

ต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 5,760,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 62,100,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 62,100,000                

งบลงทนุ 62,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,100,000                   
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ค่าควบคุมงาน 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนแม่สอด  อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 2,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนแม่สอด  อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 60,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,000,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 6,000,000                 

บริการดา้นช่าง 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก แห่ง 1 6,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 315,081,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 45,000,000                

โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ 45,000,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบขนส่ง 45,000,000                

งบอดุหนุน 45,000,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนท่อระบายน า้ ไฟฟ้า 

ประปา ในบริเวณผงัยา่นศูนยเ์ศรษฐกจิและพาณิชยกรรมภายในเขต

เทศบาลนครแม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 45,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 794,700                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 794,700                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 794,700                   

งบลงทนุ 794,700                   

ครุภณัฑ์ 794,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 198,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 9 198,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 9 38,700                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก

 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 18 30,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 9 26,100                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 18 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 9 595,800                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 9 81,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 18 104,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 269,103,400              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 43,630,100                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 14,623,000                

งบอดุหนุน 14,623,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,623,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 14,623,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยแม่บอน หมู่ที่ 10 บา้นหว้ยแม่

บอน ต าบลแม่สลดิ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,200 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,997,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยบง หมู่ที่ 7 บา้นหว้ยบง ต าบลแม่จะเรา 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,948 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลทุ่งหลวง

 อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,987,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายกกัเกบ็น า้ ล  าหว้ยบง หมู่ที่ 7 บา้นหว้ยบง

ใหม่ ต าบลแม่จะเรา ปริมาตรไม่นอ้ยกวา่ 288 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก แห่ง 1 696,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม ถงัน า้ ฝ.99 หมู่ที่ 8 บา้นหลา่ยหว้ย 

ต าบลแม่ระมาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม ถงัน า้ ฝ.99 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่

ที่ 2 บา้นหว้ยนกแล ต าบลแม่ระมาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด

 อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก แห่ง 1 157,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุสระรบัน า้ หมู่ที่ 1 ชมุชนหนา้ตลาดหลงัวดัเชยีงทอง

 ต าบลเชยีงทอง ปริมาตรดนิขดุรวมไม่นอ้ยกวา่ 27,048 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลวงัเจา้ อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,077,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถงัเกบ็น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 2,3,4,5 

ต าบลบา้นนา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 6,609,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ปางปุย หมู่ที่ 2 บา้นป่ายางเหนือ 

ต าบลยา่นรี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,282 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 2,000,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 29,007,100                

งบอดุหนุน 29,007,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,007,100                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 29,007,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นสนัดนิแดง ต าบลทอ้งฟ้า ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บา้นคา้งภบิาล ต าบลพระธาตุผาแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 15 บา้นแม่กื้ดใหม่ดอนสวา่ง ต าบลแม่กาษา ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (ถงัประปาแชมเปญ) 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นลาดยาว ต าบลนาโบสถ ์องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 674,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นลาดยาว (กลุม่บา้นอาจารยจ์รณั) ต าบลนาโบสถ ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 511,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นป่ายางตก ต าบลยา่นรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นรี 

อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 931,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ที่ 4 บา้นวงัหมนั ต าบลวงัหมนั ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอ แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 บา้นแม่กลองใหม่ ต าบลแม่กลอง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลแม่กลอง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 2 บา้นแม่กลองเก่า ต าบลแม่กลอง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลแม่กลอง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 5,074,400                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,425,300                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,425,300                 

งบอดุหนุน 2,425,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,425,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,425,300                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นผา

ผึ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เด่นววั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงัน า้

เยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ประดาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัเจา้ เทศบาลต าบลวงัเจา้ อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งกระเชาะ เทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง

โองน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตากออก องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากออก อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สมอโคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอโคน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแมว้

ขนุหว้ยตาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตลกุ

กลางทุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลกุกลางทุ่ง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองนกปีกกา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นมูเซอ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกะโห ้เทศบาลต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเสอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

ไมแ้ดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

หว้ยทราย เทศบาลต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เด่นวทิยา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่ามะม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ามะม่วง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้รึม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล 

1 กติติขจร เทศบาลเมอืงตาก อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเชยีงคา องคก์ารบริหารส่วนต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัหมนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมู่บา้น

ตวัอยา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นป่ายางตะวนัตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสามเงา เทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นสามเงา องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนิลาด-นาไฮ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอสามเงา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ตา้น 

เทศบาลต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าสอง

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่ตา้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

สอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

นิล  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่หละ

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตะ

ละออกา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่อสุุ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สมบูรณ์

ทรพัย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หมืน่ฤาชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ทรพัยเ์จริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาเลย่ ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ออกฮู องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาเลย่ ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็รวมไทย

เสริมสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็รวมไทย

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คีรี

ราษฎร ์3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คีรี

ราษฎร ์2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

อนุบาล เทศบาลต าบลพบพระ เทศบาลต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

บง เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่จะเรา เทศบาลต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ขะเนจื้อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่าไร่

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเลอ

ตอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสนั

แกลลอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กลุม่บา้น

ละเพ่ใหม่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าสายลวด เทศบาลต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าสายลวด องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสายลวด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

พะเดะ๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ระพิ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเจดยี ์

โคะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมหาวนั อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่กึ้

ดหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปู

เตอร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

ตาว เทศบาลต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2 

บา้นแม่ปะกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

ปะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดินู

รุลอสิลาม เทศบาลนครแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาลวดัมณีไพรสณฑ ์เทศบาลนครแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่กุ

นอ้ย เทศบาลต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อุม้ผาง 

เทศบาลต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเป่ิง

เคลิง่ เทศบาลต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กลอ้ทอ 

เทศบาลต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอุม้

ผาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกิ่ว

หา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่

กลองคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

กลองใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมหา

วเิวก เทศบาลต าบลแม่กลอง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลวาเลย่ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาเลย่ ์อ าเภอพบพระ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่จะเรา เทศบาลต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลต าบลแม่

กาษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลบา้นแม่

กลองคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 9,600,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 9,600,000                 

งบอดุหนุน 9,600,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงตาก อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่ก่วา 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก คนั 1 2,400,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ามะม่วง อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากออก อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 213,448,000              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 8,506,700                 

งบอดุหนุน 8,506,700                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ตวั 1 16,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตวั 1 16,000                        

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ตวั 1 16,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,538,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เตียง 1 3,538,700                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เตียง 1 3,538,700                    

รายการระดบัที3่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ แบบ ข สถานีอนามยั

วงัหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เตียง 1 15,800                        

รายการระดบัที3่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกใน แบบตัง้โตะ๊ สถานี

อนามยัวงัหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องออกก าลงักายกลางแจง้ แบบ 8 รายการ 

สถานีอนามยัวงัหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา ชดุ 1 100,700                      

รายการระดบัที3่: โคมไฟตรวจภายใน สถานีอนามยัวงัหวาย องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 18,700                        

รายการระดบัที3่: โคมไฟผ่าตดัส่องท าแผล สถานีอนามยัวงัหวาย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 36,700                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจการไดย้นิ สถานีอนามยัวงัหวาย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 23,400                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นยงุแบบฝอยละออง (ULV) สถานีอนามยั

วงัหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เครื่อง 1 79,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุผ่าตดัเลก็ ส าหรบั สสช.หว้ยมะพรา้ว สสช.หว้ย

หมาบา้ สสช.หว้ยสนิา สสช.หว้ยน า้เยน็ สสช.หว้ยโป่ง สุขศาลาเกร ้

มอคี แห่งละ 2 ชดุ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าหวนั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 12 120,000                      

รายการระดบัที3่: หูฟงัอยา่งด ีส าหรบั รพ.สต.บา้นค าหวนั สสช.หว้ย

มะพรา้ว สสช.หว้ยหมาบา้ สสช.หว้ยสนิา สสช.หว้ยน า้เยน็ สสช.หว้ย

โป่ง สุขศาลาเกรม้อคี แห่งละ 2 อนั  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นค าหวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด อนั 14 49,000                        

รายการระดบัที3่: ระบบติดต่อทางวทิยสุือ่สารพรอ้มติดต ัง้ ส าหรบั 

รพ.สต.บา้นค าหวนั สสช.หว้ยมะพรา้ว สสช.หว้ยหมาบา้ สสช.หว้ยสนิา

 สสช.หว้ยน า้เยน็ สสช.หว้ยโป่ง สุขศาลาเกรม้อคี แห่งละ 1 ชดุ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าหวนั องคก์ารบริหารส่วน ชดุ 7 350,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที3่: เครื่องน่ึงอบไอน า้ฆ่าเชื้อ รพ.สต.บา้นค าหวนั 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าหวนั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่ เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงเฟาลวเ์ลอรช์นิดไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เตียง 2 110,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องผนึกของเพือ่น่ึงฆ่าเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องแช่แผ่นเกบ็ความรอ้น (Hydrocollator) 12 

แผ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ 

อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที3่: หมอ้พาราฟินพรอ้มกอ้นพาราฟิน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  ชดุ 1 67,200                        

รายการระดบัที3่: เตียงฝึกยนืผูใ้หญ่ แบบใช่ไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  เตียง 1 95,000                        

รายการระดบัที3่: ลูว่ ิง่ฝึกเดนิ Treadmill โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที3่: โคมไฟตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 36,700                        

รายการระดบัที3่: โคมไฟผ่าตดัส่องท าแผล โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 18,700                        

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลส าหรบัทารก ไม่เกนิ 20 

ก.ก. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ 

อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 10,400                        

รายการระดบัที3่: ตูอ้บสมนุไพร ส าหรบัใชง้าน 3-4 คน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  ชดุ 1 45,600                        

รายการระดบัที3่: เตียงปฏบิตัิการทางกายภาพบ าบดั แบบสูง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่ ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงปฏบิตัิการทางกายภาพบ าบดั แบบต า่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่ ชดุ 1 14,000                        

รายการระดบัที3่: ราวฝึกเดนิสแตนเลส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 85,000                        

รายการระดบัที3่: กระจกเงาแบบมฐีานติดลอ้ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 29,600                        

รายการระดบัที3่: เครื่องท าลายเขม็ฉีดยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 2 33,800                        

รายการระดบัที3่: เครื่องช่วยพยงุฝึกเดนิปรบัระดบัดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่

สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 240,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เตียง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: หมอ้ตม้เครื่องมอื โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจการไดย้นิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 230,400                      
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รายการระดบัที3่: โคมไฟตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 36,700                        

รายการระดบัที3่: โคมไฟผ่าตดัส่องท าแผล โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดั ชดุ 1 18,700                        

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลส าหรบัทารก ไม่เกนิ 20 

ก.ก. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ

 อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 10,400                        

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เตียง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กุ

เหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุทนัตกรรมเคลือ่นที่พรอ้มเกา้อี้สนามและโคมไฟ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ 

อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปัน่และผสมสารอดุฟนั โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดั ชดุ 1 12,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงเฟาวเ์ลอรช์นิดไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดั เตียง 1 55,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องท าลายหวัเขม็ฉีดยา โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดั ชดุ 2 33,800                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจการไดย้นิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ชดุ 1 230,400                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,067,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,067,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,067,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนงั ขนาด 18,000 บทียูี

 สถานีอนามยัวงัหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที3่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 

150 น้ิว สถานีอนามยัวงัหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 

3,000 ANSI  Lumens สถานีอนามยัวงัหวาย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขดัพื้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ

 เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องซกัผา้ขนาด 15 กก. โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นยงุ ชนิดหมอกควนั โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก เครื่อง 2 118,000                      

รายการระดบัที3่: กลอ้งวงจรปิดและอปุกรณ์พรอ้มติดต ัง้ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุเทศบาลต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดั ชดุ 1 280,000                      

รายการระดบัที3่: กลอ้งวงจรปิดและอปุกรณ์พรอ้มติดต ัง้ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ เทศบาลต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด ชดุ 1 280,000                      
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รายการระดบัที3่: กลอ้งวงจรปิดและอปุกรณ์พรอ้มติดต ัง้ สถานี

อนามยัวงัหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา ชดุ 1 280,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,885,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง หลงั 1 3,885,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หลงั 1 3,885,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคาร สสช. หว้ยโป่ง  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นค าหวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ หลงั 1 2,750,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารบา้นพกั สสช.หว้ยโป่ง โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าหวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก หลงั 1 740,000                      

รายการระดบัที3่: ต่อเติมอาคารแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นค าหวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ แห่ง 1 209,000                      

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งที่จอดรถ ร ัว้ ต่อเติมพื้น คสล. โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าหวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก แห่ง 1 186,000                      

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 159,570,000              

งบอดุหนุน 159,570,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 159,570,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 159,570,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตก.ถ.14-002 สายหลงั อส. หมู่ที่ 1 ต าบลไมง้าม กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,870 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก สาย 1 3,464,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตก.ถ.14-003 สายรอบหนองหลวง หมู่ที่ 1,6,7 ต าบลไมง้าม 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,027 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.50 

เมตร เทศบาลต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก สาย 1 6,604,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตก.ถ.24-002 สายทาง ตก 3044 บา้นตลกุกลางทุ่ง - บา้นไผ่สซีอ

 หมู่ที่ 3 บา้นเนินมะลืน่ - หมู่ที่ 4 บา้นไผ่สซีอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 

เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตลกุกลางทุ่ง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก สาย 1 6,630,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตก.ถ.24-001 สายทาง ตก 3083 บา้นเนินมะลืน่ - บา้นไผ่สซีอ 

หมู่ที่ 3 บา้นเนินมะลืน่ - หมู่ที่ 4 บา้นไผ่สซีอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,760 

เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตลกุกลางทุ่ง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก สาย 1 6,379,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตก.ถ.47-001 สายบา้นหว้ยน่ึง - ฝายน า้ลน้หว้ยแม่ทอ้ หมู่

ที่ 3 บา้นหว้ยน่ึง กวา้ง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก สาย 1 869,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตก.3004 สายบา้นแม่ระมาด - บา้นท่าเมย หมู่ที่ 2 กวา้ง 6 

เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่

ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก สาย 1 1,788,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตก.3041 สายบา้นหว้ยนกแล หมู่ที่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0 - 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก สาย 1 3,717,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตก.ถ.3-0001 สายถนนอนิทรคีรี ชมุชนสนัตน้ปิน, ชมุชน

แม่สอดวลิลา่ และชมุชนบา้นเหนือสามคัคี ต าบลแม่สอด กวา้ง 9.50 -

13.50 เมตร ยาว 1,321.50 เมตร หนา 0.05 เมตร และปรบัปรุง

ซอ่มแซมฝาบ่อพกั ท ัง้ 2 ขา้ง จ านวน 153 ฝา เทศบาลนครแม่สอด สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตก.ถ.3-0004 สายถนนแม่สอด - แม่ตาว ชมุชนอสิลาม 

ต าบลแม่สอด กวา้ง 9.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร และ

ปรบัปรุงซอ่มแซมฝาบ่อพกั ท ัง้ 2 ขา้ง จ านวน 209 ฝา เทศบาลนครแม่ สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตก.ถ.48-001 หมู่ที่ 10 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.15 เมตร

 พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บ่อพกั และขยายผวิจราจร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก สาย 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตก.3094 สายบา้นอยู่ดมีสุีข - อ่างเกบ็น า้หว้ยทราย หมู่ที่ 7 - 9 

บา้นอยู่ด ี- บา้นศานติ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,826 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก สาย 1 2,325,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปรบัปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตก.3157 สายบา้นวงัน า้ผึ้ง - บา้นนาตาโพ 

หมู่ที่ 3 - 4 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,815 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.00 - 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสาม สาย 1 6,744,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตก.ถ.61-002 สายบา้นยางโองน า้ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่สลดิ - บา้น

วงัหวาย หมู่ที่ 6 ต าบลวงัหมนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 

เมตร หนิคลกุไหลท่างขา้งละ 0.80 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั สาย 1 1,961,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตก.ถ.61-001 สายบา้นปากทางเขือ่น หมู่ที่ 1 - บา้นวงัหวาย หมู่

ที่ 7 กวา้ง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หนิคลกุไหลท่างขา้ง

ละ 0.80 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดั สาย 1 1,948,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตก.4008 สายบา้นท่าปุย - บา้นป่ายางใต ้หมู่ที่ 7 บา้นป่า

ยางใหม่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,920 ตาราเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก สาย 1 1,010,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายปากมะโก หมู่ที่ 

3 - หมู่ที่ 5 ต าบลป่ามะม่วง กวา้ง 4 เมตร ยาว 789 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก สาย 1 1,351,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นตีนธาตุ -

 น า้ตกหว้ยโป่ง หมู่ที่ 2 บา้นตีนธาตุ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา

 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดั สาย 1 9,841,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

เจดยีโ์คะ หมู่ที่ 6 - บา้นปางววั หมู่ที่ 12 กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,800 เมตร

 หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลมหาวนั อ าเภอแม่สอด สาย 1 9,809,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง

บา้นหว้ยผกัหละ - บา้นหนองน า้เขยีว หมู่ที่ 3 บา้นหว้ยผกัหละ - หมู่ที่ 5

 บา้นหนองน า้เขยีว กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,115 เมตร พรอ้มรื้อถอนผวิทาง

เดมิออก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก สาย 1 8,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นแพะ

นครสวรรค ์- บา้นเดลอคี ต าบลหนองหลวง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลแม่กลอง สาย 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตก.2011 สายแยกทางหลวง 1010 - น า้ดบิควง

 หมู่ที่ 8 บา้นน า้ดบิควง กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,485 เมตร หนา 0.05 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก สาย 1 9,060,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตก.ถ.1-0017 สายบา้นตลาดรวมไทย - บา้นผา

กระเจอ้ อ าเภอพบพระ กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,840 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตก.ถ.1-0032 สายบา้นแม่ระมาดนอ้ย - บา้นทุ่ง

มะขามป้อม อ าเภอแม่ระมาด กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,100 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 9,954,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตก.ถ.30004 บา้นเพชรชมภู (สายอ่างเกบ็น า้เพชร

ชมภู) หมู่ที่ 2 ต าบลนาโบสถ ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 3,350,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตก.ถ.30007 บา้นใหม่พรสวรรค ์(สายบา้นใหม่

พรสวรรค ์- คลองเชยีงทอง) หมู่ที่ 6 ต าบลนาโบสถ ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก สาย 1 4,460,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

สามยอดดอย - ป่าแขม หมู่ที่ 14 บา้นใหม่สามยอดดอย ต าบลช่องแคบ 

กวา้ง 4.90 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 19,110 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องแคบ อ าเภอพบ สาย 1 8,847,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายสามแยกทหารเขา้บา้นมอเกอไทย หมู่ที่ 1 ต าบลวาเลย่ ์กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 2,040 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,280 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาเลย่ ์ สาย 1 7,933,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 15,131,200                

งบอดุหนุน 15,131,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,131,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 15,131,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมู่บา้นตวัอยา่ง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่าไมแ้ดง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 2,063,300                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,940,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองหว้ยทราย เทศบาลต าบลหนอง

บวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงัน า้เยน็ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่ปะ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเป่ิงเคลิง่ เทศบาลต าบลแม่จนั

 อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 22,024,100                

งบอดุหนุน 22,024,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,024,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 22,024,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเช็ม โรงเรียนบา้นแคเครอะคี (ตชด.สาขาบา้นหว้ยไมห้า้ง) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 15,819,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลสมอโคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอ

โคน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็  โรงเรียนบา้นสม้ป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบา้นหว้ยสม้ป่อย)

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 8,216,000                 

งบอดุหนุน 8,216,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,216,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 8,216,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองงิ้ว 3

 หมู่ที่ 2 บา้นหนิโคว้ ต าบลตากตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากตก 

อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,470,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองงิ้ว 1

 หมู่ที่ 11 บา้นใหม่หนองน า้พฒันา ต าบลตากตก องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเกาะลาน 

หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 บา้นสมอโคน ต าบลสมอโคน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสมอโคน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 808,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นป่ายางตก 

1 หมู่ที่ 1 บา้นป่ายางตก ต าบลยา่นรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นรี 

อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 5,538,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 183,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 183,000                   

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 183,000                   

งบลงทนุ 183,000                   

ครุภณัฑ์ 183,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 183,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนอง

หลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 5 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 5 19,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 12,899,800                

กรมคุมประพฤติ 57,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 57,600                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 57,600                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 57,600                     

งบลงทนุ 57,600                     

ครุภณัฑ์ 57,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,600                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง มทบ. 310 

ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจรติดเพดาน 16 น้ิว ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง มทบ. 

310 ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 18 น้ิว ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง มทบ. 310 

ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 2 2,600                         

กรมบงัคบัคดี 376,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 376,400                   

การบงัคบัคดี 376,400                   

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 376,400                   

งบลงทนุ 376,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 376,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 376,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการและประตูทางเขา้ส านกังาน

บงัคบัคดจีงัหวดัตาก ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 376,400                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 11,710,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 11,710,300                
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เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 11,710,300                

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 11,710,300                

งบลงทนุ 11,710,300                

ครุภณัฑ์ 74,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 12,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัตาก  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 4 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัตาก  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 1 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัตาก  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัตาก  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัตาก  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื   สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัตาก  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 10,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,636,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,636,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารชดุที่พกัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 18 ยูนิต

สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จงัหวดัตาก ต าบลวงัหนิ อ าเภอ หลงั 1 11,636,000                   

กรมราชทณัฑ์ 755,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 181,300                   

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 181,300                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 181,300                   

งบลงทนุ 181,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,300                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 181,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าอ าเภอแม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่

สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 181,300                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 574,200                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 447,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 447,000                   

งบลงทนุ 447,000                   

ครุภณัฑ์ 447,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ ากลางตาก  ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   เรือนจ ากลางตาก  ต าบลวงัหนิ อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 20 110,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก 

เรือนจ าอ าเภอแม่สอด  ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 4 104,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  เรือนจ ากลางตาก  ต าบลวงั

หนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ เรือนจ ากลางตาก  

ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ เรือนจ ากลางตาก  ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 25,000                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 127,200                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 127,200                   

งบลงทนุ 127,200                   

ครุภณัฑ์ 127,200                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 127,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง เรือนจ าอ าเภอแม่สอด  ต าบลแม่สอด 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 127,200                      

กระทรวงแรงงาน 5,130,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,359,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,359,300                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 1,303,000                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 1,303,000                 

งบลงทนุ 1,303,000                 

ครุภณัฑ์ 1,303,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานแรงงานจงัหวดัตาก  ต าบลเชยีงเงนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานแรงงานจงัหวดัตาก  

ต าบลเชยีงเงนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 1 15,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 56,300                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 56,300                     

งบลงทนุ 56,300                     

ครุภณัฑ์ 56,300                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 56,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัตาก  ต าบลเชยีงเงนิ ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัตาก  ต าบลเชยีงเงนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ี ส านกังานแรงงานจงัหวดัตาก  ต าบลเชยีงเงนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั เครื่อง 1 17,000                        

กรมการจดัหางาน 2,391,100                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 519,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     
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งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 144,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 38,000                     

งบด าเนินงาน 38,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,400                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,726,000                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,726,000                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,726,000                 

งบด าเนินงาน 1,726,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,590,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 84,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,198,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 519,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 399,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเกบ็สิง่ปฏกูิล 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 99,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 36,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 537,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 537,800                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 537,800                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 537,800                   

งบลงทนุ 537,800                   

ครุภณัฑ์ 537,800                      
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 537,800                      

รายการระดบัที1่: เกจวดัความดนัสารท าความเยน็แบบดจิติอล  ต าบลน า้รึม

 อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สารท าความเยน็แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ต าบลน า้รึม

 อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าระบบเป็นสุญญากาศแบบ 2 ชัน้ (แบบฉุด

โดยตรง)  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจสอบการรัว่แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ต าบลน า้

รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืพื้นฐานช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลน า้รึม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นและอณุหภูมแิบบตวัเลข  ต าบลน า้รึม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วลม  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสุญญากาศแบบดจิติอล  ต าบลน า้รึม อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานท่อช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลน า้รึม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลน า้รึม อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบการรัว่ของสารท าความเยน็ดว้ยแกส๊

ไนโตรเจน  ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลน า้

รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 3 87,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 842,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 842,600                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 842,600                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัตาก  ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก คนั 1 814,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 28,600                     

งบลงทนุ 28,600                     

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัตาก  ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 1 28,600                        

กระทรวงวฒันธรรม 134,200                   
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ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 134,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 134,200                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 134,200                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 134,200                   

งบลงทนุ 134,200                   

ครุภณัฑ์ 134,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตาก  ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตาก 

 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 91,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ตาก  ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซล พรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ตาก  ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัตาก  ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 35,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 930,969,054               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 241,136,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 642,000                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 642,000                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 642,000                   

งบรายจ่ายอื่น 642,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 642,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 39,007,200                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 39,007,200                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 12,933,500                

งบอดุหนุน 12,933,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,933,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,961,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 5,972,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 26,073,700                

งบอดุหนุน 26,073,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 26,073,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 13,389,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 12,684,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 432,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 432,000                   
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ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 432,000                   

งบรายจ่ายอื่น 432,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 432,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 197,955,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 197,955,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15,660,800                

งบอดุหนุน 15,660,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,660,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,549,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,302,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 10,808,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 182,294,400              

งบอดุหนุน 182,294,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 182,294,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 157,447,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 8,048,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,859,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,652,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 7,287,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,099,600                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,757,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,757,500                 

งบลงทนุ 1,757,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 3,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก

 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 494,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก  

 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 494,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 595,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 595,700                   

งบลงทนุ 595,700                   

ครุภณัฑ์ 595,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอ เครื่อง 23 368,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 23 87,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธิกิาร

จงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 646,600                   

จดัการศึกษานอกระบบ 646,600                   
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งบลงทนุ 646,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 646,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอวงัเจา้ ต าบลเชยีงทอง 

อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 59,600                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 587,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งร ัว้คอนกรีตเสริมเหลก็ กศน.อ าเภอแม่สอด  

ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 587,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 99,800                     

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 99,800                     

งบลงทนุ 99,800                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,800                        

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 99,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอท่าสองยาง 

ต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 99,800                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 605,739,154              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,460,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,460,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,460,154                 

งบด าเนินงาน 1,460,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,460,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,460,154                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 354,972,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 349,733,900              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 349,733,900              

งบอดุหนุน 349,733,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 349,733,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 65070 349,733,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 65070 43,298,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 65070 24,454,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 65070 25,296,600                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 65070 37,367,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 65070 219,316,800                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 5,239,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,599,000                 

งบลงทนุ 3,599,000                 

ครุภณัฑ์ 1,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่ระมาดราษฎรบ์  ารุง ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นป่ามะม่วง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยพลู ต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัโพ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ระวานสองแคว ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไทยราษฎรค์ีรี ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวทิยาคม ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,999,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นป่ามะม่วง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้น

ตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยพลู ต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัโพ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ระวานสองแคว ต าบลยกกระบตัร

 อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 279,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวทิยาคม ต าบลด่านแม่ละเมา 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 300,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,640,000                 

งบลงทนุ 1,640,000                 

ครุภณัฑ์ 1,640,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,640,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ยะ ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้นตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะลาน ต าบลสมอโคน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฉลอม ต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทอ้งฟ้า ต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากวงั ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่พะยวบ ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้นตาก ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัไมส้า้น ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนักลาง ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชะลาบ ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแม่บอน ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาพฒันา ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระธาตุนอ้ย ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวา่งวทิยา ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเสริมปญัญา ต าบลสมอโคน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นป่ามะม่วง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นไมง้าม ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเด่นวทิยา ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะอา้ยดว้น ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสกั ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชะลาด ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลกุป่าตาล ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเล ่ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ดว้น ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินมะลืน่ ต าบลตลกุกลางทุ่ง อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพรงตะเข ้ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานเต็ง ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานมะครอ้ ต าบลน า้รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานสาง ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัประจบ ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระโห ้ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัใต ้ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัเหนือ ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน่ึง ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเหลอืง ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากหว้ยไมง้าม ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเคียนดว้น ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าตะครอ้ ต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งกง ต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประดาง(บุญธรรมจ าปาอปุถมัภ)์ ต าบลประดาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัต าลงึ ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบยม(นอ้มมติรอนุกูล) ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลาไหล ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่เสรีธรรม ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองไมแ้ดง ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงลาน ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าปุยตก ต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าไผ่ ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตาโพ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากทางเขือ่นภูมพิล ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ายางใต ้ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัไครม้ติรภาพที่ 102 ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัป่าป๋วย ต าบลบา้นนา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามเงา ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสมง ต าบลบา้นนา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอูมวาบ ต าบลบา้นนา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามเงา ต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุหว้ยแม่ตา้น ต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ระเมงิ สาขาตะพเิดอ ต าบลแม่สอง อ าเภอท่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทกีะเป่อ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุหว้ยนกแล ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจกปก ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งมะขามป้อม ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพะละ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นแม่กนุอ้ย ต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ดบิ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปูแป้ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กหุลวง ต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตาวใต ้ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปลาหลด สาขาบา้นหว้ยจะกอื ต าบลด่านแม่

ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไมแ้ป้น ต าบลมหาวนั อ าเภอแม่สอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กลองเก่า ต าบลแม่กลอง อ าเภออุม้ผาง ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 248,498,100              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 5,927,160                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 5,927,160                 

งบลงทนุ 5,927,160                 

ครุภณัฑ์ 5,927,160                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 229,200                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยนกกก สาขาบา้นจ่อคี ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

สนัป่าไร่ ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

กลาโหมราชเสนา ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

แม่ออกผารู ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยไมแ้ป้น ต าบลมหาวนั อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

อู่หู่ ต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

จกปก ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ขนุหว้ยช่องแคบ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

เจดยีโ์คะ ต าบลมหาวนั อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นธงชยั ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นป่าไร่ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ใบ 2 30,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,046,500                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ี โรงเรียนบา้นธงชยั 

ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ี โรงเรียนบา้นปูแป้ 

ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก คนั 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนญาณวศิิษฎ ์ต าบลพะวอ อ าเภอ คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนบา้นขนุหว้ยแม่ทอ้ ต าบลสาม

หมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 46,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนญาณวศิิษฎ ์ต าบลพะ

วอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่ระมาดนอ้ย 

ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเซอทะ ต าบลหนอง

หลวง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่ละเมา ต าบลพะ

วอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนชมุชนบา้นอุม้ผาง ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,484,960                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่สลดิ ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหนอง

เสอืพทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนน า้

ดบิพทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัเหนือ ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัโพ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาตาโพ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยปลาหลด ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนรวมไทยพฒันา 4 ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นไมก้ะพง ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ช่องแคบ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นพบพระ ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปูแป้ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ป่าไมอ้ทุศิ 4 ต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแม่กลองใหม่ ต าบลแม่กลอง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นแม่สละ ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

รวมไทยพฒันา 2 ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นแม่อสุุวทิยา ต าบลแม่อสุุ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นร่มเกลา้ 2 ต าบลคีรีราฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนรวมไทยพฒันา 6 ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่ละมุง้วทิยา ต าบลแม่ละมุง้ อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนรวมไทย

พฒันา 3 ต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นร่ม

เกลา้ 4 ต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนรวมไทย

พฒันา 1 ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขนุ

หว้ยแม่ทอ้ ต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหมืน่

ฤาชยั ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 61 (บา้นหว้ยยะอ)ุ ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่พลู ต าบลแม่อสุุ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่โพ ต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ขนุหว้ยนกแล ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นปูเตอ้ ต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นขนุหว้ยช่องแคบ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอรุณเมธา ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นท่าสองยาง 

ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นวาเลย่ ์ต าบลวาเลย่ ์

อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นจกปก ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 1 108,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 192,655,940              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 124,841,100              

งบลงทนุ 124,841,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 124,841,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,313,100                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นนาตาโพ ต าบลวงัจนัทร ์

อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนหมู่บา้นตวัอยา่ง ต าบลวงัจนัทร ์

อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนน า้ดบิพทิยาคม ต าบลวงัประจบ 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นมูเซอ ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      
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รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นหว้ยปลาหลด ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นถ า้ผาโด ้ต าบลแม่ก ุอ าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นแม่กลองเก่า

 ต าบลแม่กลอง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นร่มเกลา้ 4 ต าบลคีรีราษฎร ์

อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นป่าไร่เหนือ ต าบลพระธาตุ 

อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนรวมไทยพฒันา 2 ต าบลรวมไทย

พฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นป่าคาใหม่ ต าบลคีรีราษฎร ์

อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นขนุหว้ยแม่ตา้น ต าบลแม่

ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนรวมไทยพฒันา 4 ต าบลรวมไทย

พฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ท่าสองยางวทิยาคม ต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,415,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานแบบที่ 4 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2  ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 10,415,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 91,907,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนวงัหวายวทิยาคม ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนยางโองน า้วทิยาคม ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นนาตาโพ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นใหม่เสรีธรรม ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลตาก ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโป่งแดง ต าบล

โป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นน า้ดว้น ต าบล

วงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนทรพัยส์มบูรณ์พทิยาคม 

ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบล

ยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแม่ตาว ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแม่กเุหนือ ต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแม่ตาวใต ้ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 6,997,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นวาเลย่ ์ต าบลวาเลย่ ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นแม่กลองเก่า ต าบลแม่กลอง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นธงชยั ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแม่ออกผารู ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นป่าคาใหม่ ต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

บา้นมูเซอ ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 3,591,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

ชมุชนบา้นท่าสองยาง ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 4,606,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดนิไหว) 

โรงเรียนบา้นกลอ้ทอ อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก สพป.ตาก เขต 2 หลงั 1 1,129,900                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืง หลงั 1 8,770,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 795,500                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แม่สลดิ ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

วงัต าลงึ ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ศรีคีรีรกัษ ์ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ขนุหว้ยนกแล ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

บา้นปรอผาโด ้ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,410,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเด่นไมซ้งุวทิยาคม ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ยะ ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้นตาก แห่ง 1 161,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก แห่ง 1 161,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีวทิยา ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั แห่ง 1 348,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองเสอืพทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก แห่ง 1 161,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตาวใหม่ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคา้งภบิาล ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด แห่ง 1 278,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ตาวกลางมติรภาพที่ 26 ต าบลแม่ตาว 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 470,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขนุหว้ยตากพฒันาศึกษา ต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้น แห่ง 1 315,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุหว้ยนกแล ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 82,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่มเกลา้ 3 ต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ แห่ง 1 265,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปรอผาโด ้ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่องแคบ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดั แห่ง 1 244,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพะละ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดั แห่ง 1 388,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรวมไทยพฒันา 2 ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบ แห่ง 1 689,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนญาณวศิิษฎ ์ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอุม้ผางวทิยาคม ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพบพระวทิยาคม ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ แห่ง 1 313,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,859,840                 

งบลงทนุ 4,859,840                 

ครุภณัฑ์ 4,859,840                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,600                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นแม่ตาวกลางมติรภาพที่ 26 ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดั ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ทุ่งมะขามป้อม ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

น า้ดบิพทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นนาตาโพ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

น า้ดบิพทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

น า้ดบิพทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

อนุบาลรอดบ ารุง ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

หนองเสอืพทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ใบ 4 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,324,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นลานหว้ยเดื่อ 

ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นชะลาดระฆงั 

ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนน า้ดบิพทิยาคม ต าบล

วงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเด่นไมซ้งุวทิยาคม 

ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหมู่บา้นตวัอยา่ง 

ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลแม่

จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่กื้ดสามท่า 

ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก

 ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 179,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนวดัสนัป่าลาน 

ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาตาโพ ต าบล

วงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองบวัเหนือ 

ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนหมู่บา้นตวัอยา่ง 

ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่สลดิ ต าบล

แม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวงัหวายวทิยาคม 

ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี 

ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนน า้ดบิพทิยาคม ต าบล

วงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนุบาลรอดบ ารุง ต าบล

ตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดงลาน ต าบลวงั

จนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนทรพัยส์มบูรณ์

พทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนตชด.ค่ายพระ

เจา้ตากสงเคราะห2์ ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นวงัผา ต าบล

แม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ยางโองนอก ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 600,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนหนองเสอืพทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นดงลาน ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนอนุบาลวงัเจา้ ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นคลองหว้ยทราย ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นแม่ระมาดราษฎรบ์  ารุง ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด ชดุ 1 120,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,579,440                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นแม่ปะ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแม่กเุหนือ ต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนตชด.ค่าย

พระเจา้ตากสงเคราะห2์ ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ม่วง ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

บง ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่กุ

เหนือ ต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง

 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

ตาวแพะ ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่ตาวใหม่ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คา้งภบิาล ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่ปะใต ้ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นตลกุกลางทุ่ง ต าบลตลกุกลางทุ่ง อ าเภอเมอืงตาก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนวดัสนัป่าลาน ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นตากประถมวทิยา ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัไมส้า้น ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาตาโพ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลวงัเจา้ ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 1 135,000                      
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การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,067,600                 

งบลงทนุ 4,067,600                 

ครุภณัฑ์ 4,067,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 356,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่

สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตู ้ 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืง ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืง ใบ 2 19,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 302,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 3 27,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 19 47,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนอง

หลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 8 49,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 36,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 194,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบล

แม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 3 30,900                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,177,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นวงัโพ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นตลกุกลางทุ่ง ต าบลตลกุกลางทุ่ง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแม่ตาวใต ้ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยกะโหลก ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ตชด.ค่ายพระเจา้ตากสงเคราะห2์ ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นชะลาดระฆงั ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นโป่งแดง ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียนวงั

หวายวทิยาคม ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ทรพัยส์มบูรณ์พทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแม่กื้ดหลวงกญัไชยมติรภาพที่ 182 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองนกปีกกา ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหมู่บา้นตวัอยา่ง ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่กาษา ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองเสอื

พทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนน า้ดบิ

พทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนยางโองน า้

วทิยาคม ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัโพ 

ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนน า้ดบิ

พทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนยาง

โองน า้วทิยาคม ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเด่นไม ้

ซงุวทิยาคม ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

หมู่บา้นตวัอยา่ง ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวงั

หวายวทิยาคม ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนหนอง

เสอืพทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแม่กื้ดสามท่า ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนหนองเสอืพทิยาคม ต าบล

วงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนน า้ดบิพทิยาคม ต าบลวงั

ประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนเด่นไมซ้งุวทิยาคม ต าบล

แม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นตากประถมวทิยา 

ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนหมู่บา้นตวัอยา่ง ต าบลวงั

จนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัโพ ต าบลวงัจนัทร ์

อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นปากทางเขือ่นภูมพิล ต าบลวงั

หมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 58,887,400                

งบลงทนุ 58,887,400                

ครุภณัฑ์ 3,782,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 509,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนุเซะโปล ้ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นพะเดะ๊ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพะเดะ๊ ต าบลพระธาตุผาแดง

 อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

สามหมืน่ ต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ใบ 6 58,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,273,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นแม่ระเมงิ ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่อมก ิต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่สลดิหลวงวทิยา ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนุเซะโปล ้ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแม่สลดิหลวงวทิยา ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นแม่สลดิหลวงวทิยา ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นแม่ระเมงิ ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนท่านผูห้ญงิ

พรสม กลุฑลจนิดา ต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่จวาง ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่อมก ิต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 111 164,280                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามหมืน่ ต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 59 87,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่จ

วาง ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

อมก ิต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสาม

หมืน่ ต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนท่าน

ผูห้ญงิพรสม กลุฑลจนิดา ต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่จวาง ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่ระเมงิ ต าบลแม่สอง ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้หอม ต าบลแม่ตื่น อ าเภอ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่อมก ิต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ชดุ 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,104,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,940,000                   

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนบา้นแม่สลดิ

หลวงวทิยา ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนท่านผูห้ญงิ

พรสม กลุฑลจนิดา ต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก หลงั 1 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนท่านผูห้ญงิ

วไิล อมาตยกลุ (บา้นเปิงเคลิง่) ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก หลงั 1 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนบา้นแม่ระ

เมงิ ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 4,735,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,863,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

บา้นแม่ระเมงิ ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 3,591,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแม่จวาง ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแม่ตื่น ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นนุเซะโปล ้ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแม่สลดิหลวงวทิยา ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง หลงั 1 8,281,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,300,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามหมืน่ ต าบลสามหมืน่ อ าเภอแม่ระมาด แห่ง 1 508,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตื่น ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง แห่ง 1 340,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลอ้ทอ ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 275,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้หอม ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพะเดะ๊ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด แห่ง 1 663,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่วะหลวง ต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง แห่ง 1 574,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่อมก ิต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง แห่ง 1 449,900                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 28,086,800                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 26,886,400                

งบลงทนุ 26,886,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,886,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,590,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

ถนอมราษฏรบ์  ารุง ต าบลหวัเดยีด อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

ถนอมราษฏรบ์  ารุง ต าบลหวัเดยีด อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

สรรพวทิยาคม ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,239,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

อุม้ผางวทิยาคม  ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก หลงั 1 18,239,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,057,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตากพทิยาคม ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั แห่ง 1 396,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งฟ้าวทิยาคม ต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั แห่ง 1 304,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัประจบวทิยาคม ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาโบสถพ์ทิยาคม ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามเงาวทิยาคม ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา แห่ง 1 456,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัหนิกติติวทิยาคม ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก แห่ง 1 200,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทุ่งฟ้า

วทิยาคม ต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนยกกระบตัร

วทิยาคม ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 10,344,400                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,315,800                 



79 / 100

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

งบลงทนุ 1,315,800                 

ครุภณัฑ์ 1,315,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก ต าบลป่ามะม่วง 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั(CAB) 

โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 36,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก 

ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 23,200                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 48,500                     

งบลงทนุ 48,500                     

ครุภณัฑ์ 48,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตาก ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั คนั 1 48,500                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 5,720,100                 

งบลงทนุ 5,720,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,720,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,720,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก ต าบลป่า

มะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 4,317,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตาก 

ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,403,100                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 3,260,000                 

งบอดุหนุน 3,260,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,260,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 3,260,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 11,483,800                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 10,881,000                

งบลงทนุ 10,881,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,881,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์55 ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 7,745,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,135,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์55 ต าบล

แม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 3,135,300                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 602,800                   
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งบลงทนุ 602,800                   

ครุภณัฑ์ 602,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์55 ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอ เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 104,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

55 ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 5 47,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

55 ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตู ้ 3 57,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 352,500                      

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์55 ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก คนั 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์55 ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 192,500                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 13,800                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์55 ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 13,800                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 114,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์55 ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก กลอ้ง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์55 ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 44,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 234,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 234,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 234,000                   

งบด าเนินงาน 234,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 234,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 234,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 574,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 574,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 96,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 458,000                   

งบด าเนินงาน 458,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 458,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 458,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 61,234,700                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 43,476,000                
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 43,476,000                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 39,227,300                

งบอดุหนุน 39,227,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,227,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 39,227,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 7,364,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,693,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,313,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,497,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 23,357,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 4,248,700                 

งบอดุหนุน 4,248,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,248,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 4,248,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 418,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 96,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 188,100                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 198,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 3,348,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 17,758,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 16,738,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 16,738,700                

งบลงทนุ 16,738,700                

ครุภณัฑ์ 4,651,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ  วทิยาลยัเทคนิคแม่สอด ต าบลแม่ปะ คนั 1 952,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,699,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการวทิยาศาสตร ์ วทิยาลยัการอาชพี

บา้นตาก ต าบลตาออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยตีาก ต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกพื้นฐานช่างกลโรงงานและเครื่องจกัรเบื้องตน้  

วทิยาลยัเทคนิคตาก  ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 1,499,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,087,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,087,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารอ านวยการ (2 ชัน้)  วทิยาลยัเทคนิคแม่สอด ต าบล

แม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 12,087,700                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 1,020,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 1,020,000                 

งบลงทนุ 1,020,000                 

ครุภณัฑ์ 1,020,000                    
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ครุภณัฑส์ านกังาน 230,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุพรอ้มเครื่องขยายเสยีง สถาบนัการ

อาชวีศึกษาเกษตรภาคเหนือ ต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 1 230,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 790,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานฟารม์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ตาก   ต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ชดุ 1 790,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 8,769,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,769,100                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4,181,800                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4,181,800                 

งบลงทนุ 4,181,800                 

ครุภณัฑ์ 4,181,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,181,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการโฟคลฟิ เทรนน่ิง (Forklift Training) 

ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 4,181,800                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 4,587,300                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 4,587,300                 

งบลงทนุ 4,587,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,587,300                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,587,300                    

รายการระดบัที1่: ป้องกนัดนิพงัทลายดา้นหนา้สนามฟตุบอล ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก งาน 1 4,587,300                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 12,779,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 12,779,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,490,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,490,000                

งบลงทนุ 10,490,000                

ครุภณัฑ์ 5,490,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,490,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารอเนกประสงคแ์ละศูนยก์ฬีา ต าบล

ไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งผลติสือ่การเรียนการสอน ต าบลไมง้าม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 990,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารวศิวกรรมเครื่องกล(ช่างยนต)์ ต าบลไมง้าม

 อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 5,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2,289,600                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 2,289,600                 

งบลงทนุ 2,289,600                 

ครุภณัฑ์ 2,289,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,289,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

 ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 2,289,600                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 1,249,200                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,249,200                 

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 1,249,200                 

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 1,249,200                 

งบลงทนุ 1,249,200                 

ครุภณัฑ์ 1,249,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,249,200                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตดัเยบ็ พรอ้มทารกและ

อปุกรณ์ดนัศีรษะเด็ก แบบเต็มตวั ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก ตวั 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูงขนาดเต็มตวั แบบ

ผูใ้หญ่ ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองหญงิต ัง้ครรภแ์บบเต็มตวั ต าบลหนองบวัใต ้

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ ต าบลหนองบวัใต ้

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือสะโพกพรอ้มเสยีงสญัญาณ  ต าบล

หนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฉีดยาเขา้กลา้มตน้แขนพรอ้มเสยีงสญัญาณ ต าบล

หนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือขาพรอ้มเสยีงสญัญาณ  ต าบล

หนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 1 26,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ แบบสเตอริโอ ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 1 39,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืประเมนิพฒันาการเด็ก ต าบลหนองบวัใต ้

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 3 14,700                        

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 61,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 61,300                     

ผลผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 61,300                     

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 61,300                     

งบอดุหนุน 61,300                     

ครุภณัฑก์ารศึกษา 61,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ต าบล

แม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 42,000                        

กระทรวงสาธารณสขุ 366,798,200               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 365,157,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 200,410,800              

โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแบบบูรณาการ 200,410,800              

พฒันาระบบบริการสุขภาพเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 200,410,800              

งบลงทนุ 200,410,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,410,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,410,800                 

รายการระดบัที1่: อาคารพกัคนไข ้298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลแม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 33,093,000                   
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รายการระดบัที1่: อาคารบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4,218 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลแม่ระมาด ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก หลงั 1 21,564,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารคลอด ผ่าตดั และพกัผูป่้วย เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,772 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลแม่ระมาด ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก หลงั 1 22,532,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 17,000 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลแม่

สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 123,221,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 164,681,200              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 11,829,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 11,829,000                

งบลงทนุ 11,829,000                

ครุภณัฑ์ 11,829,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 11,829,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลแม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ 

อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สอง ต าบลแม่สอง อ าเภอ

ท่าสองยาง จงัหวดัตาก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นแม่จะเรา 

ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลแม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้น

ตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิ

พระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นแม่จะเรา ต าบลแม่จะเรา อ าเภอ

แม่ระมาด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 172,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลแม่

สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลแม่สอด ต าบล

แม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลแม่สอด ต าบล

แม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่สอง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก เครื่อง 1 375,000                      
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รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60

 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นแม่จะเรา ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลแม่สอด ต าบลแม่สอด

 อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หมอ้ 2 194,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิ

มหาราช ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นท่าไผ่ ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หมอ้ 2 194,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แม่สอง  ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลแม่สอด ต าบลแม่สอด  

อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก หมอ้ 2 108,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง

กระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่า

ไผ่ ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หมอ้ 2 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นแม่จะเรา 

ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลแม่สอด ต าบลแม่สอด  อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ต าบลระแหง อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอ

บา้นตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าไผ่ ต าบลยกกระบตัร อ าเภอ

สามเงา จงัหวดัตาก เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สอง  ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสอง เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) สถานี

อนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นแม่จะเรา ต าบลแม่จะ

เรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

แม่สอด ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าไผ่ ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สอง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นแม่จะเรา 

ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก เครื่อง 4 280,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลแม่สอด ต าบลแม่สอด  อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้น เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลวงัเจา้ ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก เครื่อง 6 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองขยางโพรง ต าบลน า้รึม อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไมง้าม ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สอง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นแม่จะเรา 

ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลแม่สอด ต าบลแม่สอด  อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้น

ตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สอง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง เครื่อง 1 75,000                        

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 965,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 965,000                   

งบลงทนุ 965,000                   

ครุภณัฑ์ 965,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 715,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติข ัน้สูง (ALS) เด็กทารก พรอ้มเครื่อง

จ าลองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาล

สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติช ัน้สูง (ALS) เด็ก พรอ้มชดุจ าลอง

สถานการณ์แบบโปรแกรมไดช้นิดไรส้าย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก ตวั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองส าหรบัใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกดิ ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช 

ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ตวั 1 55,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ต าบลระแหง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 250,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 151,887,200              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 151,887,200              

งบลงทนุ 151,887,200              

ครุภณัฑ์ 1,600,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,600,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลอุม้ผาง ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลท่าสองยาง ต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก เครื่อง 1 800,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,287,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 61,220,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์พยาบาล เภสชักรและทนัตแพทย ์88 ยู

นิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,911 ตารางเมตร 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช 

ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 48,282,700                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหว้ยยะอ ุต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอ หลงั 1 1,058,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นชบิาโบ ต าบลคีรีราษฎร ์ หลงั 1 1,058,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลบา้นตาก ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั หลงั 1 9,627,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลวงัเจา้ ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก หลงั 1 1,193,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 89,066,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก 6 ชัน้ (มชี ัน้ใตด้นิ) เป็นอาคาร คสล. 6 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก หลงั 1 89,066,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 65,000                     

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 65,000                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 65,000                     

งบลงทนุ 65,000                     

ครุภณัฑ์ 65,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก ต าบลไมง้าม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก ต าบลไมง้าม 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 1 21,000                        

กรมควบคุมโรค 1,535,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,206,800                 

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,206,800                 

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 1,206,800                 

งบลงทนุ 1,206,800                 

ครุภณัฑ์ 1,206,800                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 397,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) ท่าอากาศยานแม่สอด

 ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนแม่สอด 

ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานแม่สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนแม่สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าอากาศยานแม่สอด 

ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนแม่สอด 

ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานแม่สอด ต าบลท่าสาย

ลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนแม่สอด ต าบลท่าสายลวด 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 809,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) ท่าอากาศยานแม่สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนแม่สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานแม่สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนแม่สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 329,000                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 329,000                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 329,000                   

งบลงทนุ 329,000                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 25,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศแม่สอด

 ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศแม่

สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตวั 3 9,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 304,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 304,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนยโ์รคติดต่อน าโดยแมลงที่ 

3.1 ก าแพงเพชร ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 224,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารศูนยโ์รคติดต่อน าโดยแมลงที่ 3.1 

ก าแพงเพชร ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 79,300                        

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 105,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 105,400                   

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 105,400                   
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ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 105,400                   

งบลงทนุ 105,400                   

ครุภณัฑ์ 105,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 82,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ด่านอาหารและยาแม่สอด     อ าเภอแม่สอด ตวั 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ด่านอาหารและยาแม่สอด     อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก ตวั 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  ด่านอาหารและยาแม่สอด     

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ด่านอาหารและยาแม่สอด     อ าเภอแม่

สอด จงัหวดัตาก ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ด่านอาหารและยาแม่สอด    

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เครื่อง 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ด่านอาหารและยาแม่สอด     อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ตวั 1 13,600                        

กระทรวงอตุสาหกรรม 513,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 513,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 513,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 513,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 513,000                   

งบลงทนุ 513,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 513,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 143,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงร ัว้ส านกังานและรัว้บา้นพกัขา้ราชการ ต าบลน า้

รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 143,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 370,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ต าบลน า้

รึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 370,000                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 52,142,700                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 3,714,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,714,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,514,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,514,000                 

งบอดุหนุน 3,514,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,514,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาลาน า้ ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากหว้ยไมง้าม ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแก่งหนิ ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลานเต็ง ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเด่น ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวเิศษวานิช ต าบลสมอโคน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งกระเชาะ ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระพทุธบาทดอยโลน้ ต าบลทอ้งฟ้า อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่เชยีงราย ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่พรสวรรค ์ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าตะครอ้ ต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชมุนุมกลาง ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลนิมติร ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมาตานุสรณ์ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัเชตพน ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสลิาลาด ต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีดอนชยั ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรวมไทยพฒันา ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพบพระ ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพบพระเหนือ ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวาเลย่ใ์ต ้ต าบลวาเลย ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวาเลย่เ์หนือ ต าบลวาเลย ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรวมไทยพฒันา ๘ ต าบลรวมไทยพฒันา อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไพรสณหสุ์นทร ต าบลแม่กลอง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าขะเนจื้อ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัมณีบรรพต ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก วดั 1 1,080,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   



91 / 100

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมโสภณวรคุณวทิยา ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 48,428,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 31,228,700                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 16,728,400                

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 15,568,400                

งบลงทนุ 15,568,400                

ครุภณัฑ์ 5,782,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,782,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.เฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบฯ ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด

 จงัหวดัตาก (กก.ตชด.34) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นเลตองคุ ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นแม่จนัทะ ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.กามาผาโด ้ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.เฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบฯ ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นแม่อมยะ ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นแม่ละนา ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นพอบอืละคี ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นแม่หละคี ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.ม.ร.ว.เฉลมิลกัษณ์ จนัทรเสน ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่

ระมาด จงัหวดัตาก (กก.ตชด.34) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นวะกะเลโคะ๊ ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.เลพะสุคี ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นเลโพเด ต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.ศาสตราจารยส์ าเภา - ไพวรรณ วรางกูล ต าบลพะวอ 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก (กก.ตชด.34) หอ้ง 1 413,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,786,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารสือ่สาร ระดบักองก ากบัการ กก.ตชด.34 ต าบล

หนองบวัใต ้อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 1,420,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,971,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน กก.ตชด.34 ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมอืง

ตาก จงัหวดัตาก สาย 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน รอ้ย ตชด.346 ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่

สอด จงัหวดัตาก สาย 1 1,991,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,395,400                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบไฟฟ้า กก.ตชด.34 ต าบลหนองบวัใต ้

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก รายการ 1 3,821,600                    

รายการระดบัที1่: ถนน กวา้ง 4 เมตร ยาว 150 เมตร สถานี

วทิยกุระจายเสยีง ตชด. กก.ตชด.34 ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั สาย 1 573,800                      

การป้องกนัและการปราบปรามการลกัลอบหลบหนีเขา้เมอืงและคนต่างดา้วทีไ่มพ่งึ

ปรารถนา 1,160,000                 

งบลงทนุ 1,160,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,160,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารคดัแยกแม่และเด็ก ตม.จว.ตาก ต าบลท่าสายลวด 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หลงั 1 1,160,000                    

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 14,500,300                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 14,500,300                

งบลงทนุ 14,500,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,500,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,510,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.แม่เมย ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่า

สองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 12,510,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,990,300                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกั ภ.จว.ตาก หลงัที่ 1  ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 494,200                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกั ภ.จว.ตาก หลงัที่ 2 ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 498,700                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกั ภ.จว.ตาก หลงัที่ 3 ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 498,700                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกั ภ.จว.ตาก หลงัที่ 4 ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 498,700                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 17,200,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 17,200,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 17,200,000                

งบลงทนุ 17,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,200,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,200,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.แม่เมย ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.บา้นตาก ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.อุม้ผาง ต าบลอุม้ผาง จงัหวดัตาก หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.ยกกระบตัร ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก หลงั 1 4,300,000                    
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หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัตาก ต าบลหนองหลวง

 อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัตาก     ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัตาก    ต าบลหนองหลวง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 34,806,500                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 50,000                     

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 50,000                     

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 50,000                     

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัตาก ไร่ 100 50,000                        

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 904,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 904,200                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 904,200                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 904,200                   

งบลงทนุ 399,700                   

ครุภณัฑ์ 399,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 399,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้ง CCTV IP Camera แบบกลอ้ง 6 ตวั พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ชดุ 1 399,700                      

งบอดุหนุน 504,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 504,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 504,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานตาก ต าบลหนอง

หลวง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 48,000                        
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รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานตาก ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 33,651,300                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 33,651,300                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 33,651,300                

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 23,909,300                

งบลงทนุ 23,909,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,909,300                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,909,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขาแม่

สอด อ าเภอแม่สอด-แม่ระมาด จงัหวดัตาก แห่ง 1 23,909,300                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 9,742,000                 

งบลงทนุ 9,742,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,742,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,742,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หลงัวดัท่าชา้ง หมู่ 4 ต าบล

ไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1 ต าบลแม่ก ุอ าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 4,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2, 3 ต าบลหนองบวั

เหนือ อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก แห่ง 1 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หน่วยส่งเสริมการเกษตร

และสหกรณ์ที่ 3 ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก แห่ง 1 1,122,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 201,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 201,000                   

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 201,000                   

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 201,000                   

งบอดุหนุน 201,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 201,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรตาก (แม่สอด) ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 201,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 254,770,800               

จงัหวดัตาก 254,770,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 254,770,800              

การพฒันาดา้นสงัคม 162,771,900              

โครงการส่งเสริมคุณภาพชวีติ เพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน 152,771,900              

งบด าเนินงาน 2,070,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,070,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 549,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 67,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตโ์ดยสารพรอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิ งาน 0 482,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,440,000                    
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 57,600                        

งบลงทนุ 150,701,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,701,900                 

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 6,874,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บา้นสวน

ออ้ย ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิขนาดใหญ่ อ่างคลองโดน หมู่ที่

 7 บา้นน า้ดบิ ต าบลสมอโคน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 3,874,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ (รูปตวัยู) ส่งน า้เขา้ 

อ่างเกบ็น า้บา้นวาเลย่ใ์ต ้หมู่ที่ 2 ต าบลวาเลย่ ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก 

ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ลกึ 1.20 เมตร ยาว 2,045.00 เมตร หนา 0.10 เมตร แห่ง 1 6,300,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 137,527,900                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรสายบา้นตลาดรวมไทย - บา้นผากระเจอ้

 อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้ง 1.00 

เมตร ระยะทางตลอดสาย 11.250 กม. สายทาง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายอ่าง

คลองไคล)้ หมู่ที่ 1 บา้นวงัประจบ ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั

ตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน

หมู่บา้น (กลุม่คลองตะเคียน) หมู่ที่ 8 บา้นหนองแขม ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนา สายทาง 1 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ไร่นาย

แจว้) หมู่ที่ 6 บา้นไร่ท่าตะกู ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั

ตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,297,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (จากไร่

นางทองค า-บา้นนางเลก็ เสริมค า) หมู่ที่ 1 บา้นหนองตบั ต าบลหนองบวั

เหนือ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 สายทาง 1 2,305,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้น

นายหนุ่ย) หมู่ที่ 7 บา้นตลกุมะขาม ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั

ตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,234,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายน า้

ดบิควง-หนองนก) หมู่ที่ 8 บา้นน า้ดบิควง ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,449,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายตลกุ

เต็ง-บา้นใหม)่ หมู่ที่ 9 บา้นโพรงตะเข ้ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,408,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้น

นายชยัณรงค)์ หมู่ที่ 12 บา้นหนองมะค่า ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,052,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้น

นางแตน) หมู่ที่ 12 บา้นหนองมะค่า ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั

ตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,052,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 

บา้นเด่นไมซ้งุ ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,976,200                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็กลางบา้น 

หมู่ที่ 12 บา้นใหม่เด่นไมซ้งุ ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,989,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 

บา้นยางโองนอก ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00

 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,785,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 

บา้นสนักลาง - อ่างเกบ็น า้หว้ยชะลาด ต าบลแม่สลดิ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั

ตาก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,893,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 ถงึ

 หมู่ที่ 12 ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 1,024.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,698,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวง

แหวนบา้นวงัน า้ผึ้ง หมู่ที่ 3 บา้นนาตาโพ หมู่ที่ 4 ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสาม

เงา จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,815.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 6,881,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้น

วงัโพ หมู่ที่ 1 - บา้นดงลาน หมู่ที่ 5 เชือ่มต่อถนนพหลโยธนิ อ าเภอสามเงา 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 6,577,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย หมู่ที่

 7 - หมู่ที่ 8 ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 801.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,648,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 

บา้นมสุีข ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก จดุที่ 1 ขนาดผวิจราจร 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 738.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จดุที่ 2 ขนาดผวิ

จราจร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,653,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายเพาะ

ช ากลา้ไม)้ หมู่ที่ 5 บา้นท่าตะครอ้ ต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร สายทาง 1 2,016,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยวงั

ไทรทอง 2 บา้นวงัเจา้ หมู่ที่ 1 ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,206,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสาย

สวนป่า ออป. (ซอยบา้นนายปราสาท แสงส)ี หมู่ที่ 3 บา้นประดาง ต าบล

ประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 สายทาง 1 2,445,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนา้

โรงเรียนวงัเจา้วทิยาคม-บา้นสบยมใต ้(ซอยโรงอบล าใย) ต าบลเชยีงทอง 

อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา สายทาง 1 1,267,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนา้ 

สภ.วงัเจา้ - บา้นสบยม (หนา้อ าเภอ) ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดั

ตาก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,897,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนา

โบสถ ์(วงัทอง)  หมู่ที่ 4 ต าบลนาโบสถ ์เชือ่มต่อบา้นหนองปลาไหล หมู่ที่ 8

 ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 

บา้นพะตี้หม่อโจ - กลุม่บา้นจ่อคี ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดั

ตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,738,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 

บา้นขนุหว้ยแม่หละ - หมู่ที่ 12 บา้นแม่หละ ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง

 จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,003,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 

บา้นตะโตะ๊โกร - หมู่ที่ 8 บา้นทจีื้อหลอ่คี ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,508,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 

บา้นทจีื้อหลอ่คี - หมู่ที่ 11 บา้นแม่หละโพคี ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง

 จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 4,721,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง

หมู่ที่ 7 บา้นแม่โพ ต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก จดุที่ 1 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จดุที่ 2 กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 4,038,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง

หมู่ที่ 5 บา้นขมนุอ้ย ต าบลแม่ตา้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง

 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,910,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่ขนส่งผลติผล

ทางการเกษตรเสน้ทางระหวา่ง หมู่ที่ 6 บา้นแม่นิล - หมู่ที่ 5 บา้นแม่โขะ๊ 

ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,565.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายตะเป่อ

พู - กอ้เชอ หมู่ที่ 2 บา้นแม่กลองคี ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,110,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายกยุเลอ

ตอ หมู่ที่ 6 - กยุตะ๊ หมู่ที่ 5 ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,297,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย

ทางเขา้หมู่บา้นยะโม่คี หมู่ที่ 5 ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 5,680,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นวา

เลห่เ์หนือ-บา้นผ่านศึกพฒันา ต าบลวาเลย่ ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 5,952,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนเขา้

มอเกอไทย หมู่ที่ 1 ต าบลวาเลย ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 2,040.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 6,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วงที่ 2 

เสน้บา้นหว้ยน า้นกั เชือ่มบา้นหมืน่ฤาชยั ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,690.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนเสริมผวิแอลฟลัติก สายท่า 12

 - วดัพระธาตุเมยโคง้ หมู่ที่ 3 บา้นท่าอาจ ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4.00-6.00 เมตร ความยาว 1,180.00 เมตร หนา สายทาง 1 2,072,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

(บริเวณฌาปนสถาน - บ่อขยะ) หมู่ที่ 9 บา้นแม่ละเมาสามคัคี ต าบลพะวอ 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 917.00 เมตร หนา สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง

หนา้สาธารณสุข ถงึ แยกทางหลวงชนบท  3025 กม.+125 หมู่ที่ 2 ต าบลแม่

ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,040.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,395,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง

บา้นตน้ผึ้ง ถงึ บา้นสนัป่าตึง หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,146,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง

บา้นป่าไมห้า้ ถงึ บา้นหนองหลวง หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,795.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 4,069,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เสน้ทาง

ระหวา่งหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นสระตลงุ ถงึหมู่ที่ 8 บา้นเด่นมะขาม ต าบลตลกุ

กลางทุ่ง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,320.00 สายทาง 1 3,481,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 32,990,600                

โครงการป้องกนั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั

ในพื้นทีจ่งัหวดัตาก 32,990,600                

งบด าเนินงาน 3,240,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,240,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานตา้นภยัไฟป่า 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 693,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 693,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 142,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 96,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 63,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 177,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,575,000                    

งบลงทนุ 29,750,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,750,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 29,750,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วงั บา้นปากวงั - บา้น

ใหม่แม่บอน หมู่ที่ 10,12 ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ชนิด

เรียงหนิ ความยาว 120.00 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นท่าปุยตก หมู่ที่ 

5 ต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ชนิดเรียงหนิ ความยาว 200.00 แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมหว้ยวาเลย ์(ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิ) และปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณเขือ่นเดมิ บา้นวาเลยเ์หนือ หมู่ที่ 3 ต าบล

วาเลย ์อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ชนิดกลอ่งเกเบี้ยน ความยาว 300.00 แห่ง 1 13,750,000                   

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 3,665,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการจ าหน่ายสนิคา้ชมุชน 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,200,000                    
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,400,000                    

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นคา้ชายแดน และขบัเคลือ่นเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษตาก 665,000                   

งบด าเนินงาน 665,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 665,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 552,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 552,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 90,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 35,522,300                

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ 35,522,300                

งบด าเนินงาน 9,845,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,845,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,452,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 243,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิและรบัรองสนิคา้เกษตร 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประชาสมัพนัธพ์ชืปลอดภยั 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมและออกแบบผลติภณัฑ์ 0 1,625,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเปิดตวัผลติภณัฑ์ 0 640,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสนิคา้ตวัอยา่ง 0 64,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,103,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,103,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 205,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 67,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 119,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 18,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 672,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 340,000                      

งบลงทนุ 25,676,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,676,900                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นเพชรชมภู หมู่ที่ 2 ต าบลนาโบสถ ์

อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ขนาดกวา้งเฉลีย่ 6.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร 

ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,067,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงตลาดดอยมูเซอใหม่ บา้นสม้ป่อย หมู่ที่ 5 ต าบล

ด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก แห่ง 1 4,067,300                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,609,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สาย

กลางบา้น) หมู่ที่ 5 บา้นตลกุป่าตาล ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั

ตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,093.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,922,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01630000 จงัหวดัตาก

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายผา

ลอ่ง-หนองทอง หมู่ที่ 6 บา้นหนองกระทุ่ม ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,003.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,867,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคลองยายเฒ่า 

หมู่ที่ 1  บา้นลาดยาว ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 

8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ทางเทา้ 0.50 เมตร สายทาง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีต สายป่าชมุชน หมู่ที่ 3

 บา้นตะเคียนดว้น ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00

 เมตร ยาว 1,418.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากบา้น

นางปวน ตาสา ถงึสะพานหว้ยทู่ หมู่ที่ 9 บา้นเด่นผาแตม้ ต าบลทอ้งฟ้า 

อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนา สายทาง 1 1,208,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง

บา้นแพะไปสะพานบา้นเด่น หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งกระเซาะ อ าเภอบา้นตาก 

จงัหวดัตาก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 774.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,812,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 19,821,000                

โครงการส่งเสริมการและประชาสมัพนัธท์อ่งเทีย่ว และเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้

ของจงัหวดัตาก 19,821,000                

งบด าเนินงาน 11,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 11,000,000                   

งบลงทนุ 8,821,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,821,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,495,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยววงัปลาไชยา อ าเภออุม้ผาง แห่ง 1 1,695,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะโบราณสถานเนินธรรมศุทธ ิ(โองโมง) ต าบลสมอ

โคน อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แห่ง 1 800,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,326,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มตี

เสน้ทางจกัรยานสายริมแม่น า้ปิง หมู่ที่ 1 บา้นหนองปรือ ต าบลหนองบวัใต ้

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ผวิจราจรกวา้ง 3.00-5.00 เมตร ยาว 2,470.00 สายทาง 1 6,326,000                    


