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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,760,631,011            

จงัหวดัสโุขทยั 3,760,631,011            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 39,828,700                

กรมประชาสมัพนัธ์ 7,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,000,000                 

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 7,000,000                 

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยัระบบ เอฟ.เอม็. 1 ระบบ 1 7,000,000                    

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 32,443,900                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 32,443,900                

โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความ

สมดุล เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 32,443,900                

พฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความสมดุล 32,443,900                

งบอดุหนุน 32,443,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 32,443,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษอทุยาน

ประวตัิศาสตรสุ์โขทยั-ศรีสชันาลยั-ก าแพงเพชร 0 32,443,900                   

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                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 23 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 54,285,600                

กองบญัชาการกองทพัไทย 54,285,600                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 54,285,600                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 54,285,600                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 2,663,000                 

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

01640000 จงัหวดัสโุขทยั
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

งบลงทนุ 2,663,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,663,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,663,000                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้น

ใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กม. 5.165 1,216,600                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้น

ใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กม. 5.07 1,446,400                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 51,622,600                

งบลงทนุ 51,622,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,622,600                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 51,622,600                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม แห่ง 1 4,079,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม แห่ง 1 3,213,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่

ยม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,915,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่

ยม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 3,173,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลี่

ยม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,743,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเมอืงบางขลงั อ าเภอสวรรคโลก 

จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 4,202,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเมอืงบางขลงั อ าเภอสวรรคโลก 

จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 6,112,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย 

จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,175,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย 

จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 5,712,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก แห่ง 1 5,628,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลี่

ยม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 4,801,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก แห่ง 1 6,864,800                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 19,679,900                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 236,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 236,100                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 236,100                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 236,100                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัสุโขทยั คนั 1 236,100                      

สถาบนัการพลศึกษา 19,443,800                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,130,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 5,130,000                 

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 5,130,000                 
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งบลงทนุ 5,130,000                 

ครุภณัฑ์ 5,130,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,130,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลบา้นกลว้ย  

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 750,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 14,313,800                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 14,313,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 10,442,200                

งบลงทนุ 10,442,200                

ครุภณัฑ์ 2,442,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 119,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,091,000                    
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01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาคาราเตโ้ด ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีามวย ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั

 จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เวทมีวย ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเซปกัตะกรอ้  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาวอลเลยบ์อล  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาวอลเลยบ์อลชายหาด  ต าบลบา้นกลว้ย  

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีากระบี่กระบอง  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และแนวคนัดนิ วทิยาเขตสุโขทยั ต าบลบา้น

กลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 8,000,000                    

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 852,900                   

งบลงทนุ 852,900                   

ครุภณัฑ์ 852,900                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 149,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 177,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลบา้นกลว้ย  

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 17,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 3,018,700                 

งบลงทนุ 3,018,700                 

ครุภณัฑ์ 3,018,700                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,221,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลบา้นกลว้ย  

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 162,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลบา้นกลว้ย

  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั กลอ้ง 3 105,000                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 1,464,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,464,900                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 35,200                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 35,200                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 35,200                     

งบลงทนุ 35,200                     

ครุภณัฑ์ 35,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  180 

น้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสุโขทยั  ต าบล

ธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั จอ 1 35,200                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 765,684,000               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 64,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 64,800                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 64,800                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 64,800                     

งบลงทนุ 64,800                     

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 24,000 บทียูี  ต าบลธานี   

อ าเภอเมอืงสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 64,800                        

กรมชลประทาน 695,839,100              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 18,283,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,102,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,102,000                 

งบลงทนุ 4,102,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,102,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,102,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่สูง ต าบล

แม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายโครงการพระราชด าริ  ใน

เขตโครงการชลประทานสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 3,652,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 14,181,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 14,181,000                

งบลงทนุ 14,181,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,181,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 14,181,000                   

รายการระดบัที1่: งานลาดยางถนนทางเขา้ ปตร.บา้นใหม่โพธิ์ทอง ต าบลบา้น

ใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ระยะทาง 1.440 กม. รายการ 0 6,700,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: งานลาดยางถนนแก่งหลวง ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกร

ลาศ จงัหวดัสุโขทยั ระยะทาง 1.380 กม. รายการ 0 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสรา้งที่ 4  โครงการ

ก่อสรา้ง             ส านกังานชลประทานที่ 4 ต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง 

จงัหวดัสุโขทยั  ระยะทาง 0.352 กม. รายการ 0 1,081,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 517,398,700              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 203,380,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 203,380,000              

งบลงทนุ 203,380,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 203,380,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นหว้ยท่าแพ รายการ 0 80,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 139,750,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเจาะบ่อสูบน า้ใตด้นิใหม่เพือ่การชลประทาน 

พรอ้มโรงสูบน า้ (ทดแทนบ่อเดมิ)  ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ทรบ. หร่ายหมาตาย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ปากคลองเชือ่มคลองแม่น า้ยมสาย

เก่า จ านวน 4 แห่ง ต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 76,550,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.วงัสะตือพรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการชลประทานพษิณุโลก ต าบลดงเดอืย อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ระบบ vertical turbine 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร รายการ 1 7,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้และอปุกรณ์ในเขตฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 

2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรี

นคร จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 7,430,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องสูบน า้ใตด้นิ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 4,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอปุกรณ์ท่อทางดูดเครื่องสูบน า้และตูค้วบคุม

ระบบไฟฟ้าบ่อสูบน า้ใตด้นิ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบล

คลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 7,460,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพฒันาบ่อสูบน า้ใตด้นิ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลนาทุ่ง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 3,460,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ National พรอ้มอปุกรณ์  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร รายการ 1 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ ในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลในเมอืง 

อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ ในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลหนองบวั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ่อสูบน า้ใตด้นิและอาคารประกอบ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 850,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโรงสูบน า้และบา้นพกัพนกังานรกัษาอาคารใน

เขตฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลในเมอืง

 อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลูกรงับริเวณบ่อสูบน า้ใตด้นิในเขตฝ่ายส่งน า้ที่

 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรี

นคร จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิและหนิเรียงท่อลอดถนนคลองปู  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิและหนิเรียงท่อลอดถนนคลองแตว้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบาย DR.1  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก  จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายคลองปู  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลูกรงับริเวณบ่อสูบน า้ใตด้นิในเขตฝ่ายส่งน า้ที่

 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก

 จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง สาย D0  โครงการอ่างเกบ็น า้

คลองขา้งใน  โครงการชลประทานสุโขทยั ต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่มอก อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  โครงการชลประทานสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารประกอบคลองส่งน า้สาย

 RMC  โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยท่าแพ  โครงการชลประทานสุโขทยั 

ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองและคนัคลองส่งน า้  

โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยท่าแพ ฝัง่ขวา  โครงการชลประทานสุโขทยั 

ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง สาย D4  โครงการอ่างเกบ็น า้

คลองขา้งใน  โครงการชลประทานสุโขทยั ต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารประกอบคลองส่งน า้สาย

 1L โครงการฝายศรีเชลยีง  โครงการชลประทานสุโขทยั ต าบลป่างิ้ว 

อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง ทรบ.รบัน า้-ระบายน า้  โครงการทุ่ง

ทะเลหลวง (แกม้ลงิ) โครงการชลประทานสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงระบบส่งน า้ ปตร. แม่น า้ยม (บา้นหาด

สะพานจนัทร)์  โครงการชลประทานสุโขทยั ต าบลคลองยาง อ าเภอ

สวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารประกอบ  โครงการอ่าง

เกบ็น า้หว้ยท่าแพ ฝัง่ซา้ย  โครงการชลประทานสุโขทยั ต าบลบา้นแก่ง 

อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 13,200,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย 

DR.1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอ

สวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองสามพวง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลหนองจกิ อ าเภอคีรีมาศ รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองสารบบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง  จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 4,700,000                    
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ค่าปรบัปรุงโครงการ 63,550,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและจดัการน า้แบบมส่ีวนร่วมล าน า้แม่มอกและล า

น า้สาขาจงัหวดัล  าปางและจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม รายการ 0 63,550,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 200,718,700              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 30,503,000                

งบลงทนุ 30,503,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,503,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,503,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 30,503,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายคลองน า้พ ุต าบลบา้นน า้พ ุอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั รายการ 0 10,503,000                   

รายการระดบัที2่: อาคารบงัคบัน า้คลองหนิเสมา      ต าบลวงัน า้ขาว 

อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 20,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 60,215,700                

งบลงทนุ 60,215,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,215,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,215,700                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิวงัทองแดงพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที่ 2 

โครงการแกม้ลงิวงัทองแดง จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 58,290,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการแกม้ลงิวงัทองแดง รายการ 0 1,925,000                    

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 110,000,000              

งบลงทนุ 110,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,000,000                 

ค่าที่ดนิ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ  ความจ ุ7.33 ลา้น 

ลบ.ม. โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยไร่  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 80,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 113,300,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 113,300,000              

งบลงทนุ 113,300,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,300,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเขือ่นอ่างเกบ็

น า้หว้ยทรวง ต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 0 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 98,300,000                   

รายการระดบัที1่: ทรบ.คลองตาเป้า พรอ้มระบบระบายน า้ ต าบลบา้นนา 

อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 0 79,300,000                   

รายการระดบัที1่: ป้องกนัตลิง่ปลายคลองหนองปลาหมอ ต าบลยา่นยาว 

อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 19,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 137,000,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 137,000,000              

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 137,000,000              

งบลงทนุ 137,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 137,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 137,000,000                 
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รายการระดบัที1่: ทรบ.คลองปากแคว พรอ้มระบบระบายน า้ ต าบลปากแคว

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 68,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทรบ.คลองตาแฟง พรอ้มระบบระบายน า้ ต าบลทบัผึ้ง 

อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 69,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 23,157,400                

การจดัการน า้ชลประทาน 23,157,400                

การจดัการงานชลประทาน 23,157,400                

งบลงทนุ 23,157,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,157,400                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,670,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,670,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลยา่นยาว อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 1,170,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 20,487,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 3,495,700                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและบ่อสูบน า้ใตด้นิ.โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสุโขทยั ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั รายการ 0 1,028,700                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสุโขทยั 

ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 388,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทานสุโขทยั  จงัหวดั รายการ 0 2,079,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,208,200                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ปตร.วงัสะตือพรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการชลประทานพษิณุโลก ต าบลดงเดอืย อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั รายการ 0 37,200                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในคลองระบายน า้ 9 สาย .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 1,086,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื.โครงการชลประทานสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 1,085,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษา โครงการชลประทานสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 14,783,500                   

กรมปศุสตัว ์ 48,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 48,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 48,000                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 48,000                     

งบลงทนุ 48,000                     

ครุภณัฑ์ 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 3 48,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 46,426,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 200,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 200,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 25 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,964,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 12,964,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 12,709,000                

งบลงทนุ 12,709,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,709,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,709,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 600 3,258,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 1300000 1,326,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 4600 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 400 1,600,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 150 255,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 33,262,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

งบลงทนุ 3,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,560,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าชยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่างิ้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัทองแดง อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลราวตน้จนัทร ์อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัลกึ อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 9 160,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองออ้ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงบางขลงั อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัตะครอ้ อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาลเตี้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหลมุ อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวดัเกาะ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 29,702,000                
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พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 29,702,000                

งบลงทนุ 29,702,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,702,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 29,702,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นภูทอง หมู่ 9 ต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอ

บา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 9,780,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นวงัโคนไผ่ หมู่ 4 ต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอ

บา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 6,494,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นหนองวงเกวยีน หมู่ 11 ต าบลปากน า้ 

อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 5,337,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นป่ายาง หมู่ 1 ต าบลหนองออ้ อ าเภอ

ศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 4,961,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นหว้ยโป้ หมู่ 4 ต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชั

นาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 3,130,000                    

กรมวชิาการเกษตร 639,600                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 225,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 225,000                   

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 225,000                   

งบลงทนุ 225,000                   

ครุภณัฑ์ 225,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเยบ็กระสอบเมลด็พนัธุ ์ต าบลคลองตาล อ าเภอศรี

ส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 35,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นแบบตัง้โตะ๊ ต าบลคลองตาล อ าเภอศรี

ส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ขนาด 60 กโิลกรมั ต าบลคลองตาล อ าเภอศรี

ส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 10,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 414,600                   

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 414,600                   

วจิยัและพฒันา 414,600                   

งบลงทนุ 414,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 414,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระ ต าบลท่าชยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 314,600                      

รายการระดบัที1่: โรงตากพลงังานแสงอาทติย ์พรอ้มระบบแกส๊ ต าบลท่าชยั

 อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 314,600                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 118,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 118,200                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 118,200                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 118,200                   

งบลงทนุ 118,200                   

ครุภณัฑ์ 118,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 118,200                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอกง

ไกรลาศ  ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอทุ่ง

เสลีย่ม ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เมอืงสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 32,400                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 22,388,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 19,880,900                

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 4,060,000                 

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 4,060,000                 

งบอดุหนุน 4,060,000                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,060,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากดั ต าบลศรีนคร 

อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ในการจดัหารถตกัลอ้ยาง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ คนั 1 4,060,000                    

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 480,900                   

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 480,900                   

งบอดุหนุน 480,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 480,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากดั ต าบลศรีนคร 

อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ในการก่อสรา้งอาคารจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์

ทางการเกษตร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 470 ตารางเมตร แห่ง 1 480,900                      

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 15,340,000                

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 15,340,000                

งบอดุหนุน 15,340,000                

ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,558,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากดั ต าบลศรีนคร 

อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ในการจดัหารถโฟลค์ลฟิท ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ คนั 1 576,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.

สุโขทยั จ ากดั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ในการจดัหารถ

โฟลค์ลฟิทร์ะบบไฟฟ้ากา้นสูง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 ตนั คนั 2 554,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากดั ต าบลศรีนคร 

อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ในการจดัหาเครื่องคดัแยกส ีขนาดชนิดหวัเป่า

ไม่นอ้ยกวา่ 265 หวั เครื่อง 1 3,427,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,781,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากดั ต าบลศรีนคร 

อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ในการก่อสรา้งลานอเนกประสงค ์ค.ส.ล. 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6,670 ตารางเมตร แห่ง 1 3,073,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากดั ต าบลศรีนคร 

อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ในการก่อสรา้งไซโล ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 ตนั ลูก 2 7,077,400                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมหนองบวัพฒันา จ ากดั ต าบล

หนองบวั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ในการก่อสรา้งเครื่องช ัง่รถบรรทุก 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 80 ตนั แห่ง 1 630,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,507,600                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 2,507,600                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2,252,600                 

งบลงทนุ 2,252,600                 

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 848,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,404,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 352,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้คอนกรีตบลอ๊ก ยาว 144ม. ไม่ตอกเสาเขม็ 

นิคมสหกรณ์นครเดฐิ ต าบลนครเดฐิ อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 352,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 215,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานนิคมสหกรณ์ศรีส าโรง ต าบลสาม

เรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 215,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 402,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก 

ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั หลงั 5 402,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 435,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนตร์าชการ ขนาด 10*26 ม. หรือ 

260 ตร.ม. นิคมสหกรณ์สวรรคโลก ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จงัหวดั แห่ง 1 435,100                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ครุภณัฑ์ 255,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 255,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั เครื่อง 7 63,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 159,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุโขทยั  ต าบล

ธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุโขทยั  ต าบล

ธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนำคม 890,352,300               

กรมเจา้ทา่ 15,087,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,087,000                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,087,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,087,000                

งบลงทนุ 15,087,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,087,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 15,087,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ยม ระยะทาง 35.27 กโิลเมตร ต ัง้แต่ กม.

225+690 ถงึ กม.230+740 อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั , ตัง้แต่ กม.281+290 

ถงึ กม.286+360 อ.เมอืงสุโขทยั จ.สุโขทยั , ตัง้แต่ กม.286+360 ถงึ กม. ฉบบั 1 5,290,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ยม ระยะทาง 25.12 กโิลเมตร ต ัง้แต่ กม.

311+510 ถงึ กม.336+630  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั ฉบบั 1 3,768,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ยม ระยะทาง 40.19 กโิลเมตร ต ัง้แต่ กม.

336+630 ถงึ กม.371+780 อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั , ตัง้แต่ กม.411+560 

ถงึ กม.416+600  อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั ถงึ อ.วงัชิ้น จ.แพร่ ฉบบั 1 6,028,500                    

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

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 านกังานขนส่งจงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,370,700                    



17 / 96

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

กรมทางหลวง 469,223,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 118,607,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 30,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 125 ตอน บา้นสวน - โคง้ตานก แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 22,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทยั - บา้นกร่าง จ.สุโขทยั กม. 2.83 22,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 20,107,000                

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 20,107,000                

งบลงทนุ 20,107,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,107,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,107,000                   

รายการระดบัที1่: สายสุโขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวด็นอก - ต.เกาะตา

เลี้ยง จ.สุโขทยั กม. 5.422 20,107,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 46,500,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 21,000,000                

งบลงทนุ 21,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1056 ตอน ศรีส าโรง - ดอนโก จ. แห่ง 1 21,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 25,500,000                

งบลงทนุ 25,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสชันา

ลยั จ.สุโขทยั แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีส าโรง แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1056 ตอน ศรีส าโรง - ดอนโก จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ศรีส าโรง - ปากน า้ จ. แห่ง 1 7,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 65,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วมรดกโลกภาคเหนือ 65,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 65,000,000                

งบลงทนุ 65,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 65,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลอง

โพธิ์ จ.สุโขทยั แห่ง 1 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสชั

นาลยั - แม่สนิ จ.สุโขทยั แห่ง 1 40,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 272,466,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 209,500,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 209,500,000              

งบลงทนุ 209,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 209,500,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 209,500,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสุโขทยั กม. 891 65,300,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสชันาลยั แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอน กงไกรลาศ - หนองตูม จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอน ศรีส าโรง - ดอนโก จ. แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกนั - บา้นสวน - โคง้ตา

นก จ.สุโขทยั แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บา้นด่านลานหอย - ทุ่งเส

ลีย่ม จ.สุโขทยั แห่ง 1 16,700,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก จ. แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอน ดอนระเบยีง - ป่าไร่หลวง

 ตอน 2 จ.สุโขทยั แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เมอืงเก่า - สุโขทยั ตอน 1 แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เมอืงเก่า - สุโขทยั ตอน 2 แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน ท่าฉนวน - บางระก า ตอน

 2 จ.สุโขทยั แห่ง 1 12,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 62,966,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 62,966,000                

งบลงทนุ 62,966,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,966,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 62,966,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองเสอื - วงัวน จ. แห่ง 1 874,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บา้นด่านลานหอย - 

ทุ่งเสลีย่ม จ. สุโขทยั แห่ง 1 1,202,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1331 ตอน พรานกระต่าย - ลาน

ไผ่ จ. สุโขทยั แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1113 ตอน เมอืงเก่า - ดอนโก จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บา้นสวน - ตาลเตี้ย แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บา้นสวน - ตาลเตี้ย, 

สายทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีส าโรง, สายทางหลวง

หมายเลข 1056 ตอน ศรีส าโรง - ดอนโก, สายทางหลวงหมายเลข 1056 

ตอน ดอนโก - เขาดนิ และสายทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตวด็ใน - วงั แห่ง 5 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1113 ตอน เมอืงเก่า - ดอนโก 

ตอน 1 จ. สุโขทยั แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตวด็ใน - วงัไมข้อน แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วงัวน - เมอืงเก่า, สาย

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เมอืงเก่า - สุโขทยั, สายทางหลวงหมายเลข 12

 ตอน สุโขทยั - บา้นกร่าง, สายทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน ตาลเตี้ย - 

ศรีส าโรง, สายทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน สุโขทยั - เตวด็ใน, สายทาง

หลวงหมายเลข 1195 ตอน เตวด็ใน - วงัไมข้อน, สายทางหลวงหมายเลข 

1293 ตอน สุโขทยั - ท่าฉนวน, สายทางหลวงหมายเลข 1330 ตอน หวัฝาย

 - แม่ทุเลา, สายทางหลวงหมายเลข 1330 ตอน แม่ทุเลา - ท่าแพ และสาย

ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ลอ้ม - ถ า้แม่ยา่ จ. สุโขทยั แห่ง 10 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก - ป่ากลว้ย

, สายทางหลวงหมายเลข 1305 ตอน หนองออ้ - สารจติร และสายทาง

หลวงหมายเลข 1404 ตอน หนองชา้ง - ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั แห่ง 3 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกนั - บา้นสวน และ

สายทางหลวงหมายเลข 125 ตอน บา้นสวน - โคง้ตานก จ. สุโขทยั แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 125 ตอน วงัวน - แจกนั, สาย

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกนั - บา้นสวน, สายทางหลวงหมายเลข 

1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก, สายทางหลวงหมายเลข 1272 ตอน คีรีมาศ

 - สามแยกแจกนั, สายทางหลวงหมายเลข 1308 ตอน เตวด็ใน - วงั

ทองแดง และสายทางหลวงหมายเลข 1319 ตอน คีรีมาศ - อทุยานแห่งชาติ แห่ง 6 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1319 ตอน คีรีมาศ - อทุยาน

แห่งชาติรามค าแหง ตอน 3 จ. สุโขทยั แห่ง 1 4,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 13,150,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 8,800,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 8,800,000                 

งบลงทนุ 8,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน สุโขทยั - เตวด็ใน -วงั

ไมข้อน จ. สุโขทยั แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทยั - ท่าฉนวน จ. แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ศรีส าโรง - ปากน า้ จ. แห่ง 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1319 ตอน คีรีมาศ - อทุยาน

แห่งชาติรามค าแหง จ. สุโขทยั แห่ง 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1368 ตอน บา้นกลว้ย - คลอง

ยาง จ. สุโขทยั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน สุโขทยั - เตวด็ใน - 

วงัไมข้อน จ. สุโขทยั แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลาย

ราง ตอน 2 จ. สุโขทยั แห่ง 4 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลาย

ราง ตอน 1 จ. สุโขทยั แห่ง 4 1,600,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงสุโขทยั 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 404,671,600              



20 / 96

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 94,807,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 11,357,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 11,357,000                

งบลงทนุ 11,357,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,357,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,357,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้ยม อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั ม. 130 11,357,000                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 83,450,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 83,450,000                

งบลงทนุ 83,450,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,450,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 83,450,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้แม่มอก อ.ศรีสชันาลยั จ. กม. 3.39 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.3002 - บ.หนองวงเกวยีน อ.ศรีส าโรง กม. 3 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1131 - บ.ใหม่ทุ่งโพธิ์เงนิ อ.คีรีมาศ จ. กม. 3.65 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ยม อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั กม. 1.55 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั กม. 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1293 - บ.ใหม่เจริญธรรม อ.คีรีมาศ จ. กม. 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.ดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก จ. กม. 1.7 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.คลองมะพลบั อ.คีรีมาศ จ. กม. 0.255 950,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1327 - ถ า้เจา้ราม อ.บา้นด่านลานหอย กม. 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองเสาเถยีร อ.กงไกรลาศ จ. กม. 1 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 39,500,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วมรดกโลกภาคเหนือ 39,500,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางกลุ่มทอ่งเทีย่วมรดกโลก 39,500,000                

งบลงทนุ 39,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 39,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสาย สท.3017 แยก ทล.101 - บา้นนาโพธิ์ อ.

เมอืง จ.สุโขทยั กม. 3.772 39,500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 227,364,600              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 6,019,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,949,000                 

งบลงทนุ 5,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,949,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,949,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองวงักร่าง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั ม. 45 5,949,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 70,800                     

งบลงทนุ 70,800                     

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 196,891,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 196,891,000              

งบลงทนุ 196,891,000              

ครุภณัฑ์ 7,744,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,794,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวง คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั คนั 1 3,300,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,147,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 189,147,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สท.009 สะพานคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ. แห่ง 1 2,533,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สท.014 สะพานมติรภาพป่างิ้ว - ท่าด่าน อ.

ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั แห่ง 1 933,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สท.028 สะพานขา้มคลองสาระบบ อ.คีรีมาศ จ. แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นหนองเสาเสถยีร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นหนองกระทุ่ม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นหนองกระทุ่ม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นหนองเสาเสถยีร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 5,785,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นลานหอย อ.คีรีมาศ, บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,125,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นลานหอย อ.คีรีมาศ, บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

1195 - บา้นขอนซงุ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั แห่ง 1 5,865,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - แยกทางหลวงหมายเลข 1272 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 5,954,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

1293 - บา้นหนองกระดิ่ง อ.กงไกรลาศ, คีรีมาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 

1293 - บา้นบางกระบาน อ.เมอืง จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 

1293 - บา้นบางกระบาน อ.เมอืง จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 

1048 - บา้นหนองป่าถอ่น อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั แห่ง 1 945,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 

1048 - บา้นหนองป่าถอ่น อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,200,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

1180 - บา้นดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก, ศรีนคร จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,125,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

1048 - บา้นล าโชค อ.ทุ่งเสลีย่ม, ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

1056 - บา้นสระบวั อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

1056 - บา้นสระบวั อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 

1327 - ถ า้เจา้ราม อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั แห่ง 1 3,565,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

1195 - บา้นขอนซงุ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,125,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 

1054 - บา้นคลองด่าน อ.เมอืง, ศรีส าโรง จ.สุโขทยั แห่ง 1 7,565,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

1311 - บา้นใหม่ทุ่งโพธิ์เงนิ อ.คีรีมาศ, ลานกระบอื จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,125,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 

1293 - บา้นล าคลองยาง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

1293 - บา้นกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

1293 - บา้นกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 

1327 - ถ า้เจา้ราม อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

1180 - บา้นดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก, ศรีนคร จ.สุโขทยั แห่ง 1 4,128,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 

1318 - บา้นปากน า้ อ.ศรีนคร, สวรรคโลก จ.สุโขทยั แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 

1180 - บา้นคลองมะพลบั อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั แห่ง 1 3,640,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 

1293 - บา้นบางสนิม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 425,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 

1293 - บา้นบางสนิม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 

1113 - บา้นคลองนาทุ่ง อ.เมอืง จ.สุโขทยั แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.5004 แยกทางหลวงหมายเลข 

4003 - บา้นทุ่งหลวง อ.เมอืง, คีรีมาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.5004 แยกทางหลวงหมายเลข 

4003 - บา้นทุ่งหลวง อ.เมอืง, คีรีมาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.5023 แยกทางหลวงชนบท สท.

2009 - บา้นปากเก่ง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.5023 แยกทางหลวงชนบท สท.

2009 - บา้นปากแก่ง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.6050 บา้นสวน - บา้นวงัขวญั อ.

เมอืง จ.สุโขทยั แห่ง 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สท.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 

1180 - บา้นหวัเขา อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั แห่ง 1 7,009,000                    

รายการระดบัที1่: สท.002 สะพานไทรยอ้ย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั แห่ง 1 28,500,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สท.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1177 - บา้น

หว้ยไม ้อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั กม. 2.1 13,520,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสุโขทยั กม. 426 23,140,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 24,453,800                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 23,406,900                

งบลงทนุ 23,406,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,406,900                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,406,900                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1311 - บา้น

ใหม่ทุ่งโพธิ์เงนิ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สท.4006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1048 - บา้นหนองป่าถอ่น อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สท.4044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1272 - บา้นหนองหญา้ไทร อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สท.4018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1113 - บา้นคอกควายยายหลง อ.ศรีส าโรง, บา้นด่านลาน แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สท.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 101 - นิคมสหกรณ์ศรีส าโรง อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ค เลีย่งเมอืงดา้นทศิ

ใต ้อ.เมอืง จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,706,900                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสุโขทยั แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 43,000,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 22,500,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 22,500,000                

งบลงทนุ 22,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นหนองเสาเถยีร อ.กงไกรลาศ จ. แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นหนองกระทุ่ม อ.กงไกรลาศ จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

3015 แยกทางหลวงหมายเลข 102 - บา้นหนองชายไผ่ อ.ศรีสชันาลยั จ. แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นลานหอย อ.คีรีมาศ, บา้นด่านลาน แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - บา้นดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก, ศรีนคร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1048 - บา้นล าโชค อ.ทุ่งเสลีย่ม จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1322 - บา้นเชตุพน อ.เมอืง จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,500,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1113 - บา้นคอกควายยายหลง อ.ศรีส าโรง, 

บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1327 - ถ า้เจา้ราม อ.บา้นด่านลานหอย จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

4053 แยกทางหลวงหมายเลข 1180 - บา้นคลองมะพลบั อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สท.

5023 แยกทางหลวงชนบท สท.2009 - บา้นปากแก่ง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 1,500,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 12,000,000                

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย สท.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1054 - บา้นสระบวั อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย สท.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1054 - บา้นคลองด่าน อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั แห่ง 1 6,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 8,500,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 8,500,000                 

งบลงทนุ 8,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สท.4020 แยกทางหลวง

หมายเลข 1311 - บา้นใหม่ทุ่งโพธิ์เงนิ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สท.4022 แยกทางหลวง

หมายเลข 1293 - บา้นกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั แห่ง 1 3,500,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 85,322,500                

กรมทรพัยากรน า้ 13,300,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 13,300,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 13,300,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 13,300,000                

งบลงทนุ 13,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,300,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 13,300,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระเกบ็น า้บา้นภูทอง  หมู่ที่ 9  ต าบลวงัน า้

ขาว  อ าเภอบา้นด่านลานหอย  จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองเนินตะเคียน  บา้นป่าสกั หมู่ที่ 11,

คลองปู หมู่ที่ 1  ต าบลคลองยาง  อ าเภอสวรรคโลก  จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองยม  บา้นดงพริกแจว หมู่ที่ 9  ต าบล

ท่าชยั  อ าเภอศรีสชันาลยั  จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองป่าแตว้  หมู่ที่ 5  ต าบลวงัลกึ  อ าเภอ

บา้นด่านลานหอย  จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองถอ่น  บา้นสารจติ,บา้นโป่ง หมู่ที่ 4,6  

 ต าบลสารจติร  อ าเภอศรีสชันาลยั  จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,500,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 18,443,100                
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 18,443,100                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 2,949,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนมหาตมาคานธอีนุสรณ์ 

(น า้ตกสายรุง้)  หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นน า้พ ุอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นเกาะตาเลี้ยง (ทอง

ดปีระชานุกูล)  หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะตาเลี้ยง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นวงัแร่  หมู่ที่ 2 

ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 13,334,100                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,001,400                 

งบลงทนุ 1,001,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,001,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,001,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดอนส าโรง  หมู่ที่ 7 

ต าบลดงเดอืย อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเหนือ  หมู่ที่ 1 ต าบล

ปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นตะวนัขึ้น  หมู่ที่ 3 

ต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 1,005,900                 

งบลงทนุ 1,005,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,005,900                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,005,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองแหน หมู่ที่ 1 ต าบล

นครเดฐิ อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นบงึงาม หมู่ที่ 4 ต าบลนคร

เดฐิ อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงจนัทร ์หมู่ที่ 2 ต าบลนคร

เดฐิ อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองตะแบก หมู่ที3่ ต าบลไกรใน 

อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดอนส าโรง หมู่ที7่ ต าบลดงเดอืย 

อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นปากอ่าว หมู่ที5่ ต าบลนครเดฐิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนิคมพฒันา  หมู่ที6่ ต าบลนครเดฐิ

 อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นคลอง หมู่ที2่ ต าบลน า้ขมุ อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเกาะตาเลี้ยง หมู่ที1่4 ต าบลเกาะตา

เลี้ยง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,160,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,160,000                 

งบลงทนุ 2,160,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,160,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงยาง หมู่ที่ 4 ต าบลดงเดอืย อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

เรือนจ าจงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเตวด็กลาง หมู่ที่ 4 ต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าถ า้เจา้ราม หมู่ที่ 7 ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวดัเกาะ หมู่ที่ 3 ต าบลวดัเกาะ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองฝาด หมู่ที่ 4 ต าบลวดัเกาะ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสนัติ หมู่ที่ 7 ต าบลวดัเกาะ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยคา้ หมู่ที่ 9 ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นออ้มรอบ หมู่ที่ 12 ต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 17,674,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,327,200                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 4,865,200                 

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 2,365,200                 

งบลงทนุ 2,365,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,365,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,365,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุโขทยั กโิลเมตร 180 925,200                      
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รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 18 1,440,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 2,500,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 462,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 462,000                   

งบลงทนุ 462,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 462,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 462,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัสุโขทยั ระวาง 77 462,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,340,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,340,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,340,000                 

งบลงทนุ 2,340,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,340,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 600 2,340,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,813,500                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 3,813,500                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 3,813,500                 

งบด าเนินงาน 232,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 232,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4 232,800                      

งบลงทนุ 3,180,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,180,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,180,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุโขทยั กโิลเมตร 80 411,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 430000 709,500                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 350 1,225,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 80000 400,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 150000 435,000                      

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัสุโขทยั หมู่บา้น 2 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 300,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัสุโขทยั หมู่บา้น 3 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,194,200                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 6,194,200                 
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อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 4,855,200                 

งบลงทนุ 4,855,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,855,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 374,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1 - 2 (เรือน

รบัรอง) สท 784 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าถ า้เจา้ราม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3 - 4 

ประจ าหน่วยพทิกัษป่์าเชงิผา สท 798 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าถ า้เจา้ราม แห่ง 1 187,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,481,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุโขทยั กโิลเมตร 580 2,981,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,500,000                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 1,339,000                 

งบลงทนุ 1,339,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,339,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,339,000                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 100000 290,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 500 510,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 1100 539,000                      

กรมป่าไม ้ 35,904,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 228,000                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 228,000                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 228,000                   

งบลงทนุ 228,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 228,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 228,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ของป่า จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 30000 228,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,680,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 657,000                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 657,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุโขทยั กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 8 400,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 4,023,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 616,800                   

งบลงทนุ 616,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 616,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 616,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุโขทยั กโิลเมตร 120 616,800                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 3,407,000                 

งบลงทนุ 2,227,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,227,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,227,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 400 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 230000 667,000                      

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,040,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัสุโขทยั หมู่บา้น 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสุโขทยั หมู่บา้น 40 800,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,900,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 3,900,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 3,900,000                 

งบลงทนุ 3,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 1000 3,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 19,454,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 19,454,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 18,901,900                

งบด าเนินงาน 1,066,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,066,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 661,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 201,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 103,200                      

งบลงทนุ 17,685,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,685,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,685,500                   

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุโขทยั กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 1300 5,070,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 143 715,000                      

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 2000 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 390000 643,500                      

งบอดุหนุน 150,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัสุโขทยั หมู่บา้น 3 150,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 552,100                   

งบด าเนินงาน 262,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 262,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      

งบอดุหนุน 290,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 3 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,641,700                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 7,641,700                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 7,641,700                 

งบลงทนุ 7,641,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,641,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,641,700                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุโขทยั กโิลเมตร 76 390,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 4362 2,137,400                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 3960 4,039,200                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุโขทยั กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 20 19,000                        

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 814,000                   

กรมอตุนิุยมวทิยา 814,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 814,000                   

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 814,000                   

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 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 ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาสุโขทยั (กลุม่งาน

อากาศเกษตร)   ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 814,000                      

กระทรวงมหำดไทย 476,604,700               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 5,068,000                 

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                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,000,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,000,000                 

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                        

กรมการปกครอง 27,593,700                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.ศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 21,769,500                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 21,769,500                

การบริหารงานอ าเภอ 21,769,500                

งบลงทนุ 21,769,500                

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

การปกครองจงัหวดัสุโขทยั คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,481,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอศรีส าโรง แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,353,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอบา้นด่านลานหอย แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 525,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 114,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 145,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,979,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั แห่ง 1 608,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งการเงนิฯ ที่วา่การอ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั แห่ง 1 384,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารฝ่ายความม ัน่คงอ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอกงไกรลาศ

 จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,066,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 433,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอ้งประชมุอ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารที่วา่การอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั แห่ง 1 1,219,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,986,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,827,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอทุ่งเสลีย่ม แห่ง 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่ท  าการปกครองจงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 455,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 304,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 228,400                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 228,400                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 228,400                   

งบลงทนุ 228,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 228,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 228,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 6 สาขาจงัหวดัสุโขทยั อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 228,400                      

กรมทีด่นิ 1,058,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 106,000                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 106,000                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 106,000                   

งบลงทนุ 106,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลโตนด 

อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 106,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 952,000                   

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 952,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 952,000                   

งบลงทนุ 952,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 952,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 952,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 952,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,357,200                 
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,357,200                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,357,200                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,357,200                 

งบลงทนุ 1,357,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,357,200                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,357,200                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกเปิดทางน า้เขา้พื้นที่การเกษตรฯ คลองคะยาง หมู่ที่

 8 ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั (ปริมาณดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 27,138 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,357,200                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 119,593,500              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 27,119,600                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 27,119,600                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,450,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,450,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุโขทยั ผงั 1 18,450,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 8,669,600                 

งบรายจ่ายอื่น 8,669,600                 

รายการระดบัที1่:  ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ย

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 เพือ่การประเมนิผล

ผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน รายการ 1 3,392,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแผนที่ และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร

ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 5,276,800                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 92,473,900                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 52,473,900                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 52,473,900                

งบลงทนุ 52,473,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,473,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 52,473,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 5 ต าบลวดัเกาะ 

อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 310 เมตร แห่ง 1 12,473,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 3-4 (หนา้วดัท่าเกย) 

ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 592 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ต าบล

ปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 1,500 เมตร แห่ง 1 22,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 40,000,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนศรีส าโรง อ าเภอ

ศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 40,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 321,934,300              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 794,700                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 794,700                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 794,700                   
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งบลงทนุ 794,700                   

ครุภณัฑ์ 794,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 198,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 9 198,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 9 38,700                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตวั 18 30,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 9 26,100                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 18 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 9 595,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั 

ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั ต าบล

ธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 9 81,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอ ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั เครื่อง 18 104,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 321,091,100              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 24,328,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 24,328,000                

งบอดุหนุน 24,328,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,328,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 24,328,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,000

 ตารางเมตร  ชมุชนประชาสรรค ์ ต าบลเมอืงสวรรคโลก เทศบาลเมอืง

สวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นนอกตอนใต ้หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นสวน  เทศบาลต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,775,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารสนามกฬีาในร่ม บา้นหรรษา หมู่ที่ 4 

ต าบลยางซา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางซา้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั แห่ง 1 2,351,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นน า้พ ุหมู่ที่ 1 

ต าบลบา้นน า้พ ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นน า้พ ุอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั แห่ง 1 1,704,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 49 เมตร 

ยาว 92 เมตร บา้นโนนประดู่ หมู่ที่ 2 ต าบลศรีคีรีมาศ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,208,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นหนองบวัเขาดนิ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองจกิ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองจกิ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

 บา้นสวนป่า หมู่ที่ 1 ต าบลวงัตะครอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะครอ้

 อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,514,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 52 เมตร  ยาว 74 

เมตร บา้นศรีนคร หมู่ที่ 3 ต าบลศรีนคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรี

นคร อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามวอลเลยบ์อล 

ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 เมตร สนามตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 10 เมตร 

ยาว 18 เมตร สนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 64 เมตร ยาว 104 เมตร และ

สนามเปตอง ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 18 เมตร บา้นหว้ยสกั หมู่ที่ 9 

ต าบลบา้นตึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสชันาลยั แห่ง 1 2,520,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นทุ่งพลอ้ หมู่ที่ 6 

ต าบลป่างิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั แห่ง 1 1,480,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นโป่ง หมู่ที่ 6 ต าบล

สารจติร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสารจติร อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั แห่ง 1 1,445,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 54 เมตร 

ยาว 61 เมตร บา้นวงฆอ้ง หมู่ที่ 8 ต าบลเกาะตาเลี้ยง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเกาะตาเลี้ยง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 851,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 48 

เมตร ชมุชนพลิาศรวมใจพฒันา หมู่ที่ 7 ต าบลโตนด เทศบาลต าบลบา้น

โตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,500,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 40,340,200                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 14,814,000                

งบอดุหนุน 14,814,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,814,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 14,814,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระเกบ็น า้สาธารณะบงึหญา้ หมู่ที่ 8 ต าบล

หนองจกิ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,770 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองจกิ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระเกบ็น า้สาธารณะบงึสนิม หมู่ที่ 10 ต าบล

หนองจกิ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,770 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองจกิ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 8 บา้นนาแพะ ต าบลบา้นใหม่

ไชยมงคล กวา้ง 10 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดั แห่ง 1 582,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งรางส่งน า้ หมู่ที่ 9 บา้นใหม่ไชยเจริญ ต าบลบา้น

ใหม่ไชยมงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเส แห่ง 1 910,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตฝายสนัป่าหนิ หมู่ที่ 7 บา้นหนอง

บวัด า ต าบลตลิง่ชนั กวา้ง 3.60 เมตร กน้คลอง 0.60 เมตร หนา 0.10 

เมตร ทาง 600 เมตร เทศบาลต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย แห่ง 1 3,129,000                    

รายการระดบัที2่: พฒันาและปรบัปรุงสระประปา สระน า้ประจ าหมู่บา้น 

หมู่ที่ 5 บา้นหนองเฒ่า ต าบลลานหอย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 17,880

 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลาน แห่ง 1 1,029,000                    

รายการระดบัที2่: พฒันาและปรบัปรุงสระประมง หนองแหน หมู่ที่ 5 

บา้นหนองเฒ่า ต าบลลานหอย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,300 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลาน แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองวงัขวญั หมู่ที่ 6 บา้นวงัขวญั ต าบลยาง

ซา้ย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลยางซา้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระหนองเอีย่น หมู่ที่ 3 บา้นหาดสูง ต าบลหาด

เสี้ยว กวา้ง 3 เมตร ยาว 468 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 16,949 ลูบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันา แห่ง 1 1,254,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 25,526,200                

งบอดุหนุน 25,526,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,526,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 25,526,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บริเวณชมุชนนาระบู หมู่ที่ 1 บา้นนากาหลง ต าบลนาเชงิคีรี ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเชงิคีรี อ าเภอคีรี แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นหนองกระดิ่ง ต าบลหนองกระดิ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,717,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 11 บา้นบวัทอง ต าบลหนองจกิ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจกิ

 อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,904,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 11 บา้นลานทอง ต าบลวงัน า้ขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดั แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บา้นคลองด่าน ซอย 4 หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นสวน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บา้นไผ่ขวาง ซอย 1 หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นสวน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยสกั ต าบลดงคู่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,184,800                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 8 บา้นสนัหบี ต าบลแม่ส า องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ส า อ าเภอ

ศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,141,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 12 บา้นปากสนิ ต าบลแม่สนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนิ 

อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,153,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 13 บา้นหาดแค ต าบลแม่สนิ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนิ 

อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,153,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 13 บา้นริมคลองเจริญ ต าบลสารจติร  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สารจติร อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,726,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 8 บา้นวงฆอ้ง ต าบลเกาะตาเลี้ยง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี้ยง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,622,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นไร่ ต าบลบา้นไร่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,856,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองกลบั ต าบลหนองกลบั ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลบั อ าเภอสวรรคโลก แห่ง 1 2,245,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,456,000                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,456,000                 

งบอดุหนุน 2,456,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,456,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,456,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดง

เดอืย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเดอืย อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่า

ฉนวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

สุขเกษม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

กงไกรลาศ เทศบาลต าบลกงไกรลาศ อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าแฝก องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกกแรต องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกแรต อ าเภอกงไกร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไกรนอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลไกรนอก อ าเภอกง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกลาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

ตูม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัธรรม

ปญัญาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงักร่าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งยางเมอืง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

โพธิ์ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นน า้พ ุอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองกระดิ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระดิ่ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองจกิ(บา้นนิคมพฒันา) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจกิ อ าเภอคีรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดุสดิา

ราม เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นป้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นป้อม อ าเภอคีรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันา

สระลอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นป้อม อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

เชงิคีรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเชงิคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีคีรี

สุวรรณราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตะเขข้าน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

ชยัมงคล เทศบาลต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โซกม่วง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ทุเลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

เหมอืงนา เทศบาลต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงึบอน 

เทศบาลต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นลานตาเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เตาปูน เทศบาลต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เชงิคีรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปาก

คลองร่วม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะครอ้ อ าเภอบา้นด่านลานหอย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ภูทอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวงั

ตะครอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอบา้นด่านลาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลลานหอย เทศบาลต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นด่าน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้น

ด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัลกึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัลกึ อ าเภอบา้นด่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหลมุ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลมุ อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงสุโขทยัธานี เทศบาลเมอืงสุโขทยัธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคงคา

มาลยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพระ อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นสวน (วดัคลองตะเคียน) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

อนุบาลสุโขทยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแคว องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหรรษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางซา้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นสวน เทศบาลต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัทองแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทองแดง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นสนามบนิ เทศบาลต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเมอืงเก่า เทศบาลต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฟาก

คลอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครเดฐิ อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองต่าง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ขมุ อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีนคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงคู่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปากคะ

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ภูนก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พฒันา

ชมุชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตอสกั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผาเวยีง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองออ้

บ าเพญ็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองออ้ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสาร

จติร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสารจติร อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองชา้ง

 เทศบาลเมอืงศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหาดเสี้ยว เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาขนุไกร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกรุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอศรีส าโรง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นวงัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มติร

สมัพนัธ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นซา่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นซา่น อ าเภอศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศรีส าโรง เทศบาลต าบลศรีส าโรง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัลกึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัลกึ อ าเภอศรีส าโรง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองกระจง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองกระจง 

อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัแร่ 

เทศบาลต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่ากมุ

เกาะ เทศบาลต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

กลบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลบั อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลใน

เมอืง  เทศบาลต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ปากน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเมอืงบางขลงั เทศบาลต าบลเมอืงบางขลงั อ าเภอสวรรคโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลเมอืงสวรรค

โลก เทศบาลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าแฝก องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลลานหอย เทศบาลต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่สนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันา 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 เทศบาลต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันา คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต ากวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลาน คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 244,366,900              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 187,159,000              

งบอดุหนุน 187,159,000              
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 187,159,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 187,159,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.21 - 014 สาย 32 โคง้ หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นกร่าง มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกง อ าเภอ สาย 1 4,232,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.24 - 005 สายไกรกลาง - หนองหลอด หมู่ที่ 7,8 

ต าบลไกรกลา มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 2,236,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.26 - 004 สายบา้นหนองบวั-บา้นวงัขวญั หมู่

ที่ 7 ต าบลไกรใน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไกรใน อ าเภอกงไกร สาย 1 4,271,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สท.ถ.42 - 005 สายทุ่งสระ บา้นนาเชงิคีร ีหมู่ที่ 2 ต าบลนาเชงิ

คีรี มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา สาย 1 744,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรชนิดเคพซลี รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.81-002 สายหนองน า้เขยีว - หนองบวั เชือ่มต าบล

หนองจกิ หมู่ที่ 7 บา้นหนองแลง้ ต าบลสามพวง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,800

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั สาย 1 2,388,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.6 - 0008 สายบา้นแพะ หมู่ที่ 5,7 ต าบลเขาแกว้ศรี

สมบูรณ์ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเขาแกว้

ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 5,721,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สท.ถ.8 - 0055 ถนนเด่นดหีม ีสาย 1 ชมุชนบา้นเด่นดหีม ีหมู่ที่ 7 

ต าบลทุ่งเสลีย่ม กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,227 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เทศบาลต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 2,776,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.75 - 001 หมู่ที่ 3 บา้นสองชัน้ ต าบลวงัลกึ 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,380 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัลกึ 

อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 2,069,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สท.ถ.66 - 002 สายทางสุทธสุิวรรณ หมู่ที่ 2 ต าบลยางซา้ยมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางซา้ย 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 1,795,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.16 - 004 สายถนนชยัศิริ หมู่ที่ 3 ต าบลศรีนคร มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,160 ตารางเมตร เทศบาลต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร สาย 1 1,325,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.28 - 012 สายบา้นโรตารี่ ซอย 2 บา้นโรตารี่

 หมู่ที่ 9 ต าบลคลองมะพลบั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,300 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 5,440,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สท.ถ.16 - 0043 สายบา้นนายมนตช์ยั สุขเจริญ ถงึตราช ัง่ หมู่ที่ 4 

ต าบลนครเดฐิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนครเดฐิ อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 2,406,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจารจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.17 - 001 สายสวนสกัท่าชยั - บา้นบงึ หมู่ที่ 8 

ต าบลท่าชยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

เมอืงศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 2,063,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สท.ถ.47 - 001 สายหว้ยสกัตะเพยีนทอง - บา้นหว้ยตม หมู่ที่ 8

 บา้นแม่คุ ต าบลบา้นตึก มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สท.ถ.59 - 004 สายป่าแดง-นาลาด หมู่ที่ 2 ต าบลป่างิ้ว มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 12,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว อ าเภอศรีสชันา สาย 1 3,140,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.64 - 001 สายบา้นตอสกั เชือ่มบา้นแม่ส า

เหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ส า มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,700 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 1,901,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.83 - 002 สายทางบา้นสามหลมุ - แสนตอ หมู่ที่ 

8 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,260 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาร

จติร อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 3,187,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.18 - 008 สายถนนเทศบาล 18 (ถนนโพธาราม) หมู่ที่

 3 ต าบลคลองตาล มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,454 เมตร เทศบาลต าบลศรี

ส าโรง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 735,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.41 - 003 สายบา้นเขาดนิไพรวนั - บา้น

หนองสะแก หมู่ที่ 4,12 ต าบลนาขนุไกร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,300 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 1,886,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.68 - 011 สายวปิสัสนา - คลองวงัไฟไหม ้

หมู่ที่ 4 ต าบลราวตน้จนัทร ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,850 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราวตน้จนัทร ์อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 1,485,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาวเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

สท.ถ.10-007 สายขา้งโรงเรียนบา้นบ่อแปดรอ้ย หมู่ที่ 10 ต าบลในเมอืง 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,075 ตารางเมตร เทศบาลต าบลในเมอืง อ าเภอ สาย 1 1,360,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.2 - 0002 สายหนา้เมอืง - ริมยม ต าบลเมอืงสวรรค

โลก มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,650 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงสวรรคโลก 

อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 2,096,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สท.ถ.57 - 007 สายลานตากขา้ว บา้นวงัตาเลน หมู่ที่ 6 ต าบลปากน า้ 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 858,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายโรงฆ่าสตัว ์

 หมู่ที่ 7 ต าบลโตนด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,664 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลบา้นโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 2,723,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางคลองปลาย

นา บา้นน า้พ ุหมู่ที่ 1 ต าบลบา้นน า้พ ุกวา้ง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นน า้พ ุอ าเภอคีรีมาศ สาย 1 5,469,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

วงัธาร - โซกม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลทุ่งเสลีย่ม มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 23,400 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดั สาย 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายกลาง

หมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นวงัตะครอ้ ต าบลเมอืงเก่า มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,760 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั สาย 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหลา่ยจกิ หมู่ที่ 7

 บา้นส านกั ต าบลวงัทองแดง กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทองแดง อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั สาย 1 1,617,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,4,8 ต าบล

หนองบวั จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,957 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 5,490,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยริมคลองเขา

ตระพงั บา้นคลองตะคลอ้ หมู่ที่ 11, บา้นคลองน า้หกั หมู่ที่ 4 ต าบลยา่น

ยาว กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,515 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลยา่นยาว อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 5,334,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.22 - 001 สายบา้นแม่ทุเลาใน 

(เทางเขา้อ่าง) ชมุชนแม่ทุเลาใน หมู่ที่ 9 ต าบลกลางดง กวา้ง 6 เมตร ยาว

 3,320 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม สาย 1 9,899,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราเคปซลี รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สท.ถ.90 - 001 สายหนองออ้ - ดงยาง บา้นดงยาง หมู่ที่ 7

 ต าบลหนองออ้ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 31,200 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองออ้ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 9,415,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถนิ สท.ถ.89 - 001 สายทางเขา้หมู่บา้น 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองจกิกรี ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,120 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

หญา้ปลอ้ง อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 7,845,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ. 20-004 สายบ่อเพลา หมู่ที่ 8 - คลองทา้ยวงั

 หมู่ที่ 12 ต าบลกกแรต กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,560 เมตร หนา 0.05 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 8,760,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นไร่ หมู่ที่ 3 บา้นไร่ ต าบลไกรนอก กวา้ง 5 เมตร ยาว 465 เมตร หนา

 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั สาย 1 1,151,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราเคปซลี สายรอบเกาะกลางหนอง

บงึมูล หมู่ที่ 4 ต าบลดงเดอืย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,600 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเดอืย อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 1,264,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ. 9-0010 ถนนราษฎรอทุศิ 2 หมู่

ที่ 1 ต าบลทุ่งหลวง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,580 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 5,132,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ. 79-042 สายทุ่งนาป่ากลว้ย หมู่ที่

 8 บา้นกงเสลยีง ต าบลศรีคีรีมาศ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 

0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.10 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีคีรี สาย 1 5,146,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ. 86-002 สายบา้นใหม่เจริญผล-บา้น

บงึสนม หมู่ที่ 9 บา้นดงอขีาว ต าบลหนองจกิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,390 

เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองจกิ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 6,016,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ. 39-001 สายริมเหมอืงเสน้ 1 หมู่ที่ 1,8,11 

ต าบลไทยชนะศึก จ านวน 6 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,425 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดั สาย 1 5,337,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ. 54-013 สายวดัเขายา หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นใหม่

ไชยมงคล กวา้ง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ

 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลี่ สาย 1 3,523,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนน รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สทถ. 3-0001จรดวถิถีอ่ง ต าบลธานี มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 20,700 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงสุโขทยัธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั สาย 1 8,320,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราเคปซลี สาย

บา้นบวัเจริญ-แหลมคูณ หมู่ที่ 6 บา้นบวัเจริญ ต าบลน า้ขมุ มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ขมุ อ าเภอศรี สาย 1 1,790,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแบบพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้ง สท.ถ. 19-013 ถนนสายบา้นหาดสูง-ป่าไผ่ หมู่ที่ 3-5 

ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,175 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 3,157,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายดงพริกแจว-ท่าชยั หมู่ที่ 6 ต าบลคลองยาง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

15,125 ตารางเมตร เทศบาลต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สท.ถ. 62-009 สายสหกรณ์ ซอย 21 หมู่ที่ 1 ต าบล

เมอืงบางขลงั กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลเมอืงบางขลงั อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 9,260,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 14,413,300                

งบอดุหนุน 14,413,300                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,413,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 14,413,300                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทอง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,350,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเชงิผา เทศบาลต าบลกลางดง 

อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองรงัสติ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,470,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสวน 

(วดัจนัทร)์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.บา้นโซกเปือย องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 

คนตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกรุ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 37,904,600                

งบอดุหนุน 37,904,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,904,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 37,904,600                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนิ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนบา้นวงพระจนัทร ์เทศบาลต าบลเมอืงบางขลงั อ าเภอ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 23,728,500                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนบา้นสามพวง (สาขาบา้นหนองสดีา) องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็โรงเรียนเทศบาลเมอืงศรีสชันาลยั เทศบาลเมอืงศรีสชันา

ลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 4,890,000                 

งบอดุหนุน 4,890,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,890,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 4,890,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเหนือ หมู่ที่

 8 ต าบลบา้นหลมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลมุ อ าเภอเมอืงสุโขทยั

 จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,020,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบางควาย -

 ปากแคว หมู่ที่ 2 ต าบลปากแคว องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแคว 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบางคลอง 

2 หมู่ที่ 3 ต าบลปากแคว องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแคว อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 611,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นคลอง

มะพลบั หมู่ที่ 6 ต าบลศรีนคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีนคร อ าเภอ แห่ง 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองโสน

 หมู่ที่ 6 ต าบลศรีนคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร แห่ง 1 551,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นชมุทาง 

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองออ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองออ้ อ าเภอศรีสชั

นาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,633,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 48,500                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 48,500                     

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 48,500                     

งบลงทนุ 48,500                     

ครุภณัฑ์ 48,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 48,500                        

กระทรวงยตุธิรรม 23,489,900                

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 22,035,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 22,035,500                

สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 22,035,500                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 22,035,500                

งบลงทนุ 22,035,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,035,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,587,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จหัวดั

สุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 21,587,200                   

ค่าควบคุมงาน 448,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 448,300                      

กรมคุมประพฤติ 27,900                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 27,900                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 27,900                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 27,900                     

งบลงทนุ 27,900                     

ครุภณัฑ์ 27,900                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสุโขทยั สาขาสวรรค

โลก ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสุโขทยั สาขาสวรรคโลก ต าบลเมอืงสวรรคโลก

 อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 1,426,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 671,500                   

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 671,500                   

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 671,500                   

งบลงทนุ 671,500                   
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ครุภณัฑ์ 671,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 662,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น

 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั 

เรือนจ าอ าเภอสวรรคโลก  ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั คนั 1 662,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์ เรือนจ า

อ าเภอสวรรคโลก  ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 499,000                   

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 499,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 499,000                   

งบลงทนุ 499,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าอ าเภอสวรรคโลก  ต าบลเมอืงสวรรคโลก

 อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 499,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 256,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 256,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 256,000                   

งบลงทนุ 256,000                   

ครุภณัฑ์ 256,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอสวรรคโลก  ต าบลเมอืง

สวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 3 84,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทห์อ้งเยีย่มญาติผูต้อ้งขงั  เรือนจ า

จงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 172,000                      

กระทรวงแรงงำน 1,399,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 35,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 35,800                     

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 35,800                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 35,800                     

งบลงทนุ 35,800                     

ครุภณัฑ์ 35,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 1 35,800                        

กรมการจดัหางาน 631,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   
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การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

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 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

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                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 221,400                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 221,400                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 221,400                   

งบลงทนุ 221,400                   

ครุภณัฑ์ 221,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 221,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 3 141,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 100,700                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 87,200                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 72,200                     

งบด าเนินงาน 72,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 68,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 62,400                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 62,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

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                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 733,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 733,000                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

งบลงทนุ 66,000                     

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนพรอ้มเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ 15 ที่

น ัง่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลบา้น

กลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 66,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 667,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 617,000                   

งบลงทนุ 617,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 617,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 617,000                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งและต่อเติมอาคารพรอ้มรัว้ก ัน้ และหอ้งน า้เพือ่

รองรบัคนพกิารและผูสู้งอาย ุและถมที่เพือ่ไวเ้ป็นลานจอดรถ ของ ส านกังาน

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง งาน 1 617,000                      
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ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 144,783,500               

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 399,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 399,100                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 399,100                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 215,700                   

งบลงทนุ 215,700                   

ครุภณัฑ์ 215,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 129,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหารพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 33,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยั  ต าบล

ธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 40,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ ขนาด 22 น้ิว ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 10,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 46,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 33,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 183,400                   

งบลงทนุ 183,400                   

ครุภณัฑ์ 183,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 183,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 3 59,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยั 

 ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 5 124,000                      

กรมศิลปากร 100,726,300              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 27,000,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 27,000,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 27,000,000                

งบลงทนุ 27,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั ต าบล

เมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 193 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอทุยานประวตัิศาสตรศ์รีสชันาลยั 

ต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 94 9,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 63,620,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วมรดกโลกภาคเหนือ 63,620,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคเหนือ กลุ่มมรดกโลก 63,620,000                

งบลงทนุ 63,620,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,620,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 63,620,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะและเสริมความม ัน่คงโบราณสถานเพือ่ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะและปรบัปรุงภูมทิศันว์ดัโบสถ ์ต าบลไกรนอก 

อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสิง่อ  านวยความสะดวกนกัท่องเที่ยว  อทุยาน

ประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสภาพภูมทิศันโ์บราณสถานวดัอโศการาม อทุยาน

ประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสภาพภูมทินัศโ์บราณสถานวดัวหิารทอง อทุยาน

ประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสภาพภูมทิศันโ์บราณสถานวดัโพรงเม่น อทุยาน

ประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันโ์บราณสถานกลุม่วดัป่ามะม่วง - วดัมงักร

 อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะและปรบัปรุงภูมทินัศค์นัดนิท านบ 7 อ. (บาราย

เมอืงสุโขทยั) เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบล

เมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: บูรณะและปรบัปรุงภูมทิศันว์ดัพระพายหลวงเพือ่ส่งเสริม

การท่องเที่ยว อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะและปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่เตาทุเรียงเพือ่ส่งเสริม

การท่องเที่ยว อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 16,400,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุแต่งทางโบราณคดเีพือ่ออกแบบบูรณะและปรบัปรุงภูมิ

ทศันโ์บราณสถานวดัตระพงัชา้งเผอืก อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบล

เมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุแต่งทางโบราณคดเีพือ่ออกแบบบูรณะและปรบัปรุงภูมิ

ทศันโ์บราณสถานวดัจรเขร้อ้ง อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั  ต าบลเมอืงเก่า

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุแต่งทางโบราณคดเีพือ่ออกแบบบูรณะและปรบัปรุงภูมิ

ทศันโ์บราณสถานวดัป่ามะม่วงตะวนัตก วดัพงักระดาน และวดัรา้ง ตต.26/1

  อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารคลงั พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโถงจดัแสดง พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

รามค าแหง  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,520,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 1,800,000                 

โครงการศูนยส์รา้งสรรคแ์ละพฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย 1,800,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนแหลง่มรดกศิลปวฒันธรรม อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์และการ

บริการใหไ้ดม้าตรฐาน 1,800,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,800,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการแสดงแสง - เสยีง เพือ่เสริมสรา้ง

ความรูด้า้นประวตัิศาสตรแ์ละส่งเสริมการท่องเที่ยวอทุยานประวตัิศาสตร์

สุโขทยั อทุยานประวตัิศาสตรศ์รีสชันาลยัและอทุยานประวตัิศาสตร์ รายการ 0 1,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 8,306,300                 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 4,822,500                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 4,822,500                 

งบลงทนุ 4,822,500                 

ครุภณัฑ์ 322,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 175,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั ต าบลเมอืงเก่า 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารกระจกแบบบานเลือ่น ส านกัศิลปากรที่ 6 

สุโขทยั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั ต าบลเมอืง

เก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 3 21,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบั ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตวั 4 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคิดเลข แบบบนัทกึสูตร ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั 

 ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 7 7,000                         

รายการระดบัที1่: สมดุเทยีบสดีนิ ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั ต าบลเมอืงเก่า

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เลม่ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร แบบประตูกระจกเลือ่น ส านกั

ศิลปากรที่ 6 สุโขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 6 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั  ต าบลเมอืงเก่า

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั 

 ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 116,000                      

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

ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 3 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 4 38,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 31,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ส านกัศิลปากรที่ 6 สุโขทยั  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตวั 8 16,000                        

รายการระดบัที1่: หนงัสอืคู่มอืเทยีบสลูีกปดัโบราณ ส านกัศิลปากรที่ 6 

สุโขทยั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เลม่ 1 15,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 6 สุโขทยั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 67 4,500,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 3,483,800                 

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 3,483,800                 

งบลงทนุ 3,483,800                 

ครุภณัฑ์ 183,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

 สวรรควรนายก  ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 105,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ อทุยานประวตัิศาสตรศ์รีสชั

นาลยั ต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 10 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด 22 น้ิว พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ สวรรควรนายก ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั เครื่อง 1 10,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,100                        

รายการระดบัที1่: แท่นถา่ยภาพวตัถพุรอ้มแสง อทุยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั

  ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แท่น 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก  ต าบลเมอืงสวรรคโลก 

อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั จอ 1 13,100                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,300,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รื้อถอนบา้นพกัขา้ราชการ เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศันภ์ายใน 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 3,300,000                    

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 43,658,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 43,658,100                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 43,658,100                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 40,776,100                
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งบลงทนุ 40,776,100                

ครุภณัฑ์ 4,710,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 39,600                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเลือ่นกระจกซอ้นตูบ้านเลือ่นทบึ วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 5 32,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 7,600                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 188,300                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 4 106,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอ  วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 27,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเลน่ DVD  วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้น

กลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 6 12,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั 

 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตวั 1 42,500                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงช่วยสอนพรอ้มเครื่องมเิดยี วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 6 57,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 508,500                      

รายการระดบัที1่: กลองสะบดัชยั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย

  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: รางระนาดเอกเหลก็ไมม้ะริดประกอบไมพ้ดุ วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ราง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: รา้นฆอ้งวงเลก็ท าดว้ยไมม้ะริดประกอบไมพ้ดุ วทิยาลยั

นาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั วง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: รา้นฆอ้งวงใหญ่ท าดว้ยไมม้ะริดประกอบไมพ้ดุ  วทิยาลยั

นาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั วง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ลูกระนาดเอกเหลก็ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้น

กลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ผนื 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: กลองแขกตวัหุ่นกลองท าดว้ยไมม้ะริดประกอบไมพ้ดุ 

วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั คู่ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตะโพนไทยตวัหุ่นและขาตะโพนท าดว้ยไมม้ะริดประกอบ

ไมพ้ดุ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั ลูก 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: กลองทดัตวัหุ่นท าดว้ยไมม้ะริดประกอบไมพ้ดุ วทิยาลยั

นาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั คู่ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งหุ่ย 7 ใบ 7 เสยีง ลงรกัปิดทองพรอ้มกระจงัโหม่ง 

วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ขลุย่อูไ้มช้งิชนั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย 

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เลา 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องดนตรีพื้นเมอืงภาคใต ้วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั 

 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั วง 1 18,500                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,916,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุมารีศ พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  

ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุหนุมารทรงเครื่อง พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุเสนาลงิ(ศีรษะโลน้) พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 6 330,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหนุมาน(ศีรษะโลน้)พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทา้วมหาชมพู พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุชมพูพาน พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนิลพทั พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั 

 ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุมา้ลากรถ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย 

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: พระขรรค ์(พระ) 6 เลม่ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 4,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุเปาวนาสูร พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกาลสูร พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั 

 ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพจิติรไพรี พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเสนายกัษ(์ศีรษะโลน้)พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยั

นาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมยราพพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั 

 ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุแสงอาทติย ์พรอ้มเครื่องประดบั  วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุมงักรกณัฑ ์พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุตลกยกเตียง วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้น

กลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 10 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุลงิป่า (ขาว,ด า) วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้น

กลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุแต่งกายกลองสะบดัชยั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  

ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 8 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระเบง วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย  

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโมงครุ่ม วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลุาตีไม ้วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทศกณัฑห์นา้ทอง พรอ้มเครื่องแต่งกาย วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยนืเครื่องนางก านลั (กระบงัหนา้) พรอ้มเครื่องประดบั 

วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 8 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนแพน (ชาย 4 หญงิ 4) พรอ้มเครื่องประดบั 

วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั คู่ 4 164,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าประทปีทองพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 8 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุผูต้ิดตาม พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 8 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าโคมประทปีสุโขทยัพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยั

นาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 8 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนางวานริน พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุซดัชาตรี(พระ4นาง4)พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเอด้อกคูณ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย 

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชด 16 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุร าถวายพระพร(นางใน)สเีหลอืง วทิยาลยันาฏศิลป

สุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 12 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุร าถวายพระพร(นางใน)สฟ้ีา วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั 

 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 12 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าสวสัดริกัษานกัรบั(7ส)ี วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุร าวงมาตรฐาน 5 แบบ (ชาย5หญงิ5) วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 10 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนเอิ้นขวญั วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั  ต าบลบา้น

กลว้ย  อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 8 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,065,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,699,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวทิยบริการ วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 14,099,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตกแต่ง และครุภณัฑป์ระกอบ อาคารวทิยบริการ

วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั งาน 1 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหลงัคาคลมุ พรอ้มลานกจิกรรมเอนกประสงค ์

วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั งาน 1 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,366,500                    

รายการระดบัที1่: สรา้งคนัคอนกรีต รอบสระน า้พรอ้มปรบัภูมทิศัน ์

วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั งาน 1 7,366,500                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 2,882,000                 

งบลงทนุ 2,882,000                 

ครุภณัฑ์ 2,882,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,882,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 131 2,882,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 759,124,311               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 81,296,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 868,100                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 868,100                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 868,100                   

งบรายจ่ายอื่น 868,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 868,100                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 10,506,900                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 10,506,900                
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ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 5,288,600                 

งบอดุหนุน 5,288,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,288,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 3,512,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,776,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 5,218,300                 

งบอดุหนุน 5,218,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,218,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 3,374,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,844,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 432,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 432,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 432,000                   

งบรายจ่ายอื่น 432,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 432,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 61,464,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 61,464,000                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 12,683,900                

งบอดุหนุน 12,683,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,683,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,057,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,145,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 8,480,500                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 48,780,100                

งบอดุหนุน 48,780,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 48,780,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 42,638,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,791,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,313,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,177,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,859,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,025,400                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 5,390,700                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 5,390,700                 

งบลงทนุ 5,390,700                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,127,200                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 

0.12 เมตร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั   ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,650,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอกส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,177,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั   ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 1 1,177,200                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   
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งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 1,840,000                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 1,840,000                 

งบอดุหนุน 1,840,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 2 1,840,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่พกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

สุโขทยั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 2 1,840,000                    

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 100,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหลงัคาอาคารลมิปพนัธ ์ส านกังาน กศน. 

อ าเภอศรีสชันาลยั ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 100,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 598,882,911              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,300,151                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,300,151                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,300,151                 

งบด าเนินงาน 1,300,151                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,300,151                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,300,151                    
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แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนศรีนคร 

ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 443,201,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 436,477,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 436,477,700              

งบอดุหนุน 436,477,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 436,477,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 77622 436,477,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 77622 63,407,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 77622 30,606,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 77622 32,134,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 77622 54,233,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 77622 256,095,900                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 6,723,600                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 6,723,600                 

งบลงทนุ 6,723,600                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสนามบนิ(ประชาศึกษา) ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นป่าสกั ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วดับงึ) ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสามพวง(สามคัคีพทิยา) ต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองรงัสติ ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัลกึ ต าบลวงัลกึ อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเกาะตาเลี้ยง(ทองดปีระชานุกูล) ต าบลเกาะตาเลี้ยง อ าเภอศรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่ามกักะสงั ต าบลราวตน้จนัทร ์อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงไทยวทิยา ต าบลนาทุ่ง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลนครเดฐิ อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไกรในวทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวงัทองวทิยา ต าบล อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,123,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,123,600                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสนามบนิ(ประชาศึกษา) ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วดับงึ) ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ

คีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสามพวง(สามคัคีพทิยา) ต าบลสามพวง 

อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองรงัสติ ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล 

อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัลกึ ต าบลวงัลกึ อ าเภอบา้นด่านลานหอย

 จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเกาะตาเลี้ยง(ทองดปีระชานุกูล) ต าบลเกาะ

ตาเลี้ยง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่ามกักะสงั ต าบลราวตน้จนัทร ์อ าเภอศรี

ส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 273,600                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดงไทยวทิยา ต าบลนาทุ่ง อ าเภอสวรรค

โลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลนครเดฐิ อ าเภอศรีนคร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนไกรในวทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลไกรใน 

อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวงัทองวทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอศรีส าโรง แห่ง 1 350,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 152,550,260              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,045,340                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,045,340                 

งบลงทนุ 2,045,340                 

ครุภณัฑ์ 2,045,340                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,045,340                    
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

เมอืง ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัขวญั ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวั ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกระทุ่ม ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงเดอืย ต าบลดงเดอืย อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัทุ่ง

 ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เนินประดู่ ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองกก ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองน า้เยน็ ต าบลทุ่งยางเมอืง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ลาด ต าบลนาเชงิคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โวง้บ่อ ต าบลนาเชงิคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลานเอื้อง ต าบลบา้นน า้พ ุอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาสระลอย ต าบลบา้นป้อม อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามพวง (สามคัคีพทิยา) ต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกระดิ่ง ต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ล าคลองยาง ต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กลางดง ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลานทอง ต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนามบนิ (ประชาศึกษา) ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เพชรไฝ ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลสุโขทยั ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 395 584,580                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางคลอง (สามคัคีประชาคาร) ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางคลอง (ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัตะครอ้ (ธนาคารกรุงเทพ5) ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางซา้ย (พรหมมาประชาสรรค)์ ต าบลยางซา้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 41 60,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโรตา

รี่สวรรคโลก 1 ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากคะยาง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 53 78,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ตลิง่ชนั ต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เกาะนอ้ย ต าบลหนองออ้ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากคลองแดน ต าบลบา้นซา่น อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโป่งฝาง ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตึก ต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าทอง ต าบลท่าทอง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสามคัคีวทิยา ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัคุง้ยาง ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนแม่สานสามคัคี ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 108,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 97,103,420                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 71,592,400                

งบลงทนุ 71,592,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,592,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นแม่สาน 

ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนแม่สานสามคัคี 

ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,214,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นปากคลอง ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นเขาทองผางบั ต าบลบา้นน า้พ ุอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองเสาเถยีร ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นวงัหาด ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียนวดั

เสาหนิ ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาเชงิคีรี ต าบลนาเชงิคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นวงัตะครอ้ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอบา้นด่าน

ลานหอย จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นวงักร่าง ต าบลทุ่งยางเมอืง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกง (ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดงเดอืย ต าบลดง

เดอืย อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัหาด ต าบลตลิง่

ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองจกิตีนเนิน 

ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นกง (ราษฎรอ์ทุศิ) 

ต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลบา้นด่านลาน

หอย ต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นสนัติสุข ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นเขาทอง ต าบลนาทุ่ง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นหว้ยตม ต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นแม่ท่าแพ ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

วดัศรีสงัวร ต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธญัญานุกูล) ต าบลศรีนคร อ าเภอ

ศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนอนุบาลศรีส าโรง ต าบลสาม

เรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ม (บา้น

เหมอืงนา) ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นแม่เทนิ ต าบลแม่สนิ 

อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองรงัสติ ต าบล

บา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัโบราณหลวง 

ต าบลสารจติร อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโคกกะทอื 

ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 393,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,008,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองปลายนา ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 266,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระดิ่ง ต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัขวญั ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั แห่ง 1 146,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัลกึ ต าบลวงัลกึ อ าเภอบา้นด่านลานหอย แห่ง 1 245,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนามบนิ (ประชาศึกษา) ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 439,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วดับงึ) ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสามพญา ต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ แห่ง 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย แห่ง 1 287,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทร ์(ลอมราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นสวน อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 185,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินประดู่ ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั แห่ง 1 167,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธญัญานุกูล) ต าบลศรีนคร 

อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองตาล (กระจ่างจนิดา) ต าบลคลองตาล 

อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากคะยาง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหาดเสี้ยววทิยา ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลานตาเมอืง ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่ง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโบราณหลวง ต าบลสารจติร อ าเภอศรีสชันาลยั แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร จงัหวดั แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขอนซงุ ต าบลเมอืงบางขลงั อ าเภอสวรรคโลก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธารชะอม ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองกระจง ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่โพธิ์งาม ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก แห่ง 1 171,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีสงัวร ต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งพลอ้ ต าบลป่างิ้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธารน า้ทพิย ์ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม แห่ง 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝัง่หมิน่ ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม แห่ง 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ฮู ้ต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัสมบูรณ์ ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตลิง่ชนั ต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลหนองออ้ อ าเภอศรีสชันาลยั แห่ง 1 161,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,100                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นนาพง ต าบลป่ากมุ

เกาะ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 170,100                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 11,255,940                

งบลงทนุ 11,255,940                

ครุภณัฑ์ 11,255,940                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นล าโชค ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชั

นาลยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่สาน ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันา

ลยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,068,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเฒ่า ต าบล

ลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัน า้ขาว ต าบล

วงัน า้ขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองกระดิ่ง 

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัคุง้ยาง ต าบลไกร

นอก อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบล

ดงคู่ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ ต าบลแม่

ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสุเม่น ต าบลแม่

สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยโป้ ต าบลแม่

สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเตวด็นอก(สรอ้ย

สนประชาสรรค)์ ต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัพกิลุ ต าบลนา

ขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเทวญัอ านวยวทิย ์

ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นป่าเลา ต าบล

ปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นธารชะอม ต าบล

ไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนขนุไกรพทิยาคม 

ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัเกาะ ต าบลวดั

เกาะ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นป่ากลว้ย 

ต าบลท่าชยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบงึสวย 

ต าบลนครเดฐิ อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นไร่ (ส านกังานสลากกนิ

แบ่งสงเคราะห ์155) ต าบลบา้นไร่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 20,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,890,740                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นธารน า้ทพิย ์ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโซกเปือย ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นป่าคา ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแก่ง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปาก

คลอง ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

กาหลง ต าบลบา้นป้อม อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นลาน

ทอง ต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

เสาเถยีร ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบาง

คลอง (ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัหนองกก

 ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัศรีเมอืง 

ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

ไผ่งาม ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบาง

คลอง (สามคัคีประชาคาร) ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

มะเกลอื ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปาก

แคว ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

น า้เยน็ ต าบลทุ่งยางเมอืง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

ประดู่ ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กระทุ่ม ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

คลอง (สามคัคีประชาคาร) ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโวง้บ่อ

 ต าบลนาเชงิคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ไคร ้ต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 290 458,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดอน

สกัมติรภาพที่ 231 ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 55 86,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัยางเอน

 ต าบลตาลเตี้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลาน

เอื้อง ต าบลบา้นน า้พ ุอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลาน

ทอง ต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หญา้ปลอ้ง ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

คลอง (ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 48 75,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

แหลม ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ตะครอ้ (ธนาคารกรุงเทพ5) ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ตลบั ต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 77 121,660                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

ลาด ต าบลนาเชงิคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเต่าทอง

 ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนามบนิ (ประชาศึกษา) ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 50 79,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นล า

คลองยาง ต าบลหนองกระดิ่ง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัใหม่

ไทยบ ารุง ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

สระลอย ต าบลบา้นป้อม อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึ

หญา้ ต าบลหนองจกิ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 65 102,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัปากน า้

 ต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

โพธิ์งาม ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพระ

ปรางค ์ต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าชยั

 ต าบลท่าชยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ติ่ง ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเชงิผา 

ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

สมบูรณ์ ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยเจริญ ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยติ่ง ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองตาโชติ ต าบลวงัทองแดง อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ตะเขข้านสามคัคีวทิยา ต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองจงั ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สนามบนิ (ประชาศึกษา) ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองกระทุ่ม ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลสุโขทยั ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เนินประดู่ ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองสามพญา ต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ยางซา้ย (พรหมมาประชาสรรค)์ ต าบลยางซา้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

โบสถ ์ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่สาน ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนหาด

เสี้ยววทิยา ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลท่าชยั อ าเภอศรีสชันาลยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นรอ้งตลาด (ประชานุเคราะห)์ ต าบลแม่สนิ 

อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่ราก ต าบลป่างิ้ว อ าเภอศรีสชันาลยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสะทอ้ ต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นท่ามกักะสงั ต าบลราวตน้จนัทร ์อ าเภอศรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกกะทอื ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัตามน (นอ้ยประชาสรรค)์ ต าบลนาขนุไกร

 อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่ทุเลา ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัธาร ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปางสา ต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโป่งตีนต ัง่ ต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยตม ต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปากสาน ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโบราณหลวง ต าบลสารจติร อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัแสนตอ ต าบลสารจติร อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นลานตาเมอืง ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนมติรภาพที่ 38 (บา้นหนองเรียง) ต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรค

โลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไผ่ตะลอ่ม ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนมติรสมัพนัธ ์(เพยีวอนุสรณ์) ต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนจนัทร ์ต าบลบา้นไร่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลเกาะตาเลี้ยง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธญัญานุกูล) ต าบลศรีนคร อ าเภอศรี

นคร จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,949,200                 

งบลงทนุ 2,949,200                 

ครุภณัฑ์ 2,949,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั เครื่อง 3 84,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 687,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั 

เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2 ต าบลเมอืง

สวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 27 243,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2 ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรค เครื่อง 62 155,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2 ต าบล

เมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 11,400                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2 ต าบลเมอืง

สวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 5 28,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั ตู ้ 2 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 147,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2 

ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ตวั 3 57,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั เครื่อง 2 26,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,975,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นวงัแร่ ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นตลิง่ชนั

 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นป้อม

ประชานุกูล ต าบลบา้นป้อม อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บวั (จติพนิิจประชาสรรค)์ ต าบลท่าฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเต่าทอง

 ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัคุง้ยาง

ใหญ่ ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 80 134,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึหญา้

 ต าบลหนองจกิ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นตลิง่ชนั

 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัหาง

ตลาด ต าบลท่าฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัปากพระ

 ต าบลปากพระ อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นขนุนา

วงั ต าบลนาเชงิคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวั (จติพนิิจประชาสรรค)์ ต าบลท่าฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัหาง

ตลาด ต าบลท่าฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยไคร ้ต าบลวงัน า้ขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

ลกึ ต าบลวงัลกึ อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สามพวง (สามคัคีพทิยา) ต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นเตวด็นอก (สรอ้ยสน

ประชาสรรค)์ ต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นบงึบอน ต าบลกลาง

ดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นธารชะอม ต าบลไทย

ชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ ต าบลแม่ส า 

อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่เทนิ ต าบลแม่สนิ อ าเภอ

ศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่ท่าแพ ต าบลบา้นแก่ง 

อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นสามหลงั (ประชารงัสรรค)์ 

ต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าเลา ต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 11,305,880                

งบลงทนุ 11,305,880                

ครุภณัฑ์ 2,400,880                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 58,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม 

อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ใบ 2 18,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโซกม่วง ต าบลทุ่ง

เสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 60,100                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม เครื่อง 1 27,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดั จอ 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,272,880                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นสนัหบี ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโซกม่วง

 ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 53 78,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโซก

ม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 126 199,080                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโซก

ม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 57 95,760                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไกรใน

วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 120 201,600                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนไกรในวทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกร

ลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,905,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโซกม่วง 

ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม

 อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 3,450,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,348,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโซกม่วง ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัหบี ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั แห่ง 1 1,323,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไกรในวทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลไกรใน อ าเภอ

กงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,270,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 506,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นสนัหบี ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั แห่ง 1 249,800                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนไกรในวทิยาคม รชัมงั

คลาภเิษก ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 256,300                      
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ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 32,826,600                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 30,425,800                

งบลงทนุ 30,425,800                

ครุภณัฑ์ 1,786,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 149,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 38 ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 4 129,600                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ต าบล

ธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 348,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ต าบล

ธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ต าบลธานี อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ต าบลธานี อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 14 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 38 ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 5,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,639,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

สวรรคอ์นนัตว์ทิยา ต าบลยา่นยาว อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,460,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นด่านลานหอยวทิยา

 ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนเมอืงเชลยีง ต าบลหาด

เสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์

ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 4,492,200                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถมัภ ์ ต าบลทุ่งเสลีย่ม 

อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 8,230,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,200,700                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวรรคอ์นนัตว์ทิยา 2 ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรค แห่ง 1 319,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีนคร ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองปลาหมอวทิยาคม ต าบลคลองกระจง อ าเภอ แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงดง้วทิยา ต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสชันาลยั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั แห่ง 1 581,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอดุมดรุณี ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถมัภ ์ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม แห่ง 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งวทิยา ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชยัมงคลพทิยา ต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่ง แห่ง 1 533,500                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไกรใน

วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นสวน

วทิยาคม ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นใหม่

เจริญผลพทิยาคม ต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองตูม

วทิยา ต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 16,297,100                

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,505,100                 

งบลงทนุ 1,505,100                 

ครุภณัฑ์ 1,505,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 149,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 51,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 300

 จดุต่อตารางน้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสุโขทยั ต าบลปากแคว 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 1,288,000                    
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 54,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสุโขทยั ต าบลปากแคว 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสุโขทยั ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 13,100                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 11,832,000                

งบลงทนุ 11,832,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,832,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,334,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสุโขทยั ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 11,334,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 498,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สุโขทยั ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 498,000                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,960,000                 

งบอดุหนุน 2,960,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,960,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,960,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 4,277,800                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 1,000,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 3,277,800                 

งบลงทนุ 3,277,800                 

ครุภณัฑ์ 3,277,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,208,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง คนั 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

สุโขทยัวทิยาคม  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ฬีา 32,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีาอืน่   โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  ต าบลบา้น

กลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 4 32,800                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 359,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 359,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 359,000                   

งบด าเนินงาน 359,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 359,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 359,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 872,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 872,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 148,000                   

งบด าเนินงาน 148,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 148,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 148,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 694,000                   

งบด าเนินงาน 694,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 694,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 694,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 77,868,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 40,434,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 40,434,200                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 40,434,200                

งบอดุหนุน 40,434,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 40,434,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 40,434,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 7,832,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,801,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,524,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,720,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 23,556,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 37,433,800                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 32,123,800                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 32,123,800                
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งบลงทนุ 32,123,800                

ครุภณัฑ์ 6,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวงจรอเิลก็ทรอนิกสแ์บบเมนบอรด์ชนิดมี

อนาลอ็กโวลต/์แอมป์มเิตอรจ์ริงในตวัพรอ้มแผงโมดูล ไม่นอ้ยกวา่ 17 

ชนิด  วทิยาลยัการอาชพีศรีสชันาลยั ต าบลสารจติร อ าเภอศรีสชันาลยั ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกหอ้งปฏบิตัิการครวัรอ้น  วทิยาลยัการอาชพีศรี

ส าโรง ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ฏบิตัิการเทคโนโลยไีรส้ายแบบอนิเตอรแ์อค็

ทฟี  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทยั ต าบลยา่นยาว อ าเภอสวรรคโลก ชดุ 1 1,800,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,923,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัการอาชพีศรีส าโรง 

ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,386,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัการอาชพีศรีสชันาลยั ต าบลสารจติร อ าเภอศรีสชันาลยั หลงั 1 12,386,300                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 2,990,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 2,990,000                 

งบลงทนุ 2,990,000                 

ครุภณัฑ์ 2,990,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,990,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการนิวเมติกสแ์ละไฮดรอลกิสพ์รอ้ม

โปรแกรมปฏบิตัิการเสมอืนจริงอตัโนมตั ิ วทิยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 2,990,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,320,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,320,000                 

งบลงทนุ 2,320,000                 

ครุภณัฑ์ 2,320,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัอาชวีศึกษาสุโขทยั  ต าบลธานี อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 60 1,320,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะแบบตัง้พื้นขนาด 25 มม. พรอ้มอปุกรณ์  

วทิยาลยัเทคนิคสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 4 1,000,000                    

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 1,077,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,077,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,077,000                 

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 1,077,000                 

งบลงทนุ 1,077,000                 

ครุภณัฑ์ 577,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 577,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. สุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 15 45,000                        
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รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. สุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. สุโขทยั

 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. สุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยัจงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 182,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรงัปรุงคลงัคาโรงจอดรถ  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. สุโขทยั

 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั งาน 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรงัปรุงหอ้งประชมุ  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. สุโขทยั 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั งาน 1 300,000                      

กระทรวงสำธำรณสขุ 129,667,000               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 129,648,100              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 128,671,100              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 346,000                   

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 346,000                   

งบลงทนุ 346,000                   

ครุภณัฑ์ 346,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 346,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลบา้น

ด่านลานหอย ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

บา้นด่านลานหอย ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลบา้นด่านลานหอย ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นน า้เรื่อง ต าบลท่าฉนวน อ าเภอกงไกร เครื่อง 1 70,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 96,325,100                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 96,325,100                

งบลงทนุ 96,325,100                

ครุภณัฑ์ 26,713,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,283,000                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ ต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลีย่ม คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่สนิ ต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นวงัพกิลุ ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองหมืน่ชยั ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นป่าคา ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นลเุต่า ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบงึบอน ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        
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รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดงคู่ ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาขนุไกร ต าบลนาขนุไกร อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไทยชนะศึก ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัใหญ่ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลกลางดง ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสระบวั ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลกงไกรลาศ ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลศรีนคร ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 21,730,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ 

โรงพยาบาลสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลทุ่งเสลีย่ม ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอ

ทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. 

ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า โรงพยาบาลสวรรคโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอ

สวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลคีรีมาศ 

ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ตวั 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ชดุรบั

ภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 9,270,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดักระดูกใชแ้บตเตอรร์ี่ โรงพยาบาล

สุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100% แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 240 ลติร 

โรงพยาบาลสวรรคโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่แยกส่วนประกอบโลหติ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่

 6 ยูนิต โรงพยาบาลสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั เครื่อง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลศรีสชันาลยั ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาล

ศรีสชันาลยั ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 1 550,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,700,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลบา้นด่านลานหอย ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย เครื่อง 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,612,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,007,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตลิง่ชนั ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นแก่ง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเมอืงบางยม ต าบลเมอืงบางยม อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทุ่งยางเมอืง ต าบลทุ่งยางเมอืง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองตูม ต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีนคร 

ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,813,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารบ าบดัรกัษา 6 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั ต าบลคลอง

ตาล อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 54,813,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,791,800                    

รายการระดบัที1่: สถานีอนามยัเขตเมอืง 3 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 288 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งเสลีย่ม ต าบลทุ่งเสลีย่ม 

อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 5,312,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั 

ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 2,479,200                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 32,000,000                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 32,000,000                

งบลงทนุ 32,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบคลองวนเวยีน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

600 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โรงพยาบาลสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลศรีสชันาลยั ต าบลหาด

เสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ระบบ 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 977,000                   

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 977,000                   

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 977,000                   

งบลงทนุ 977,000                   
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ครุภณัฑ์ 977,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 977,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอด่าน

ลานหอย ต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอด่าน

ลานหอย ต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอสวรรคโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 47,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอศรีสชันาลยั ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอศรีส าโรง ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอศรีส าโรง ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอศรีส าโรง ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 28,600                        

กรมควบคุมโรค 18,900                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 18,900                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 18,900                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 18,900                     

งบลงทนุ 18,900                     

ครุภณัฑ์ 18,900                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,400                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าอากาศยานสุโขทยั 

ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานสุโขทยั ต าบลคลอง

กระจง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานสุโขทยั ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 1 4,500                         

กระทรวงอตุสำหกรรม 166,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 166,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 166,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 166,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 166,000                   

งบลงทนุ 166,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 166,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 166,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 166,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 28,035,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 3,745,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,745,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,745,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,745,000                 

งบอดุหนุน 3,745,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,745,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประกาย ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักงไกรลาศ ต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ไทยบ ารุง ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่โพธิ์ทอง ต าบลบา้นใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแก่งหลวงมงคลธรรม ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่างิ้ว ต าบลป่างิ้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถาวรโพธกิาราม ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากคะยาง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทะเลลอย ต าบลหนองออ้ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระธาตุผาเวยีง ต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยโป้ ต าบลแม่สนิ อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตอสกั ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับงึภูเต่า ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวาลกุาราม ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามพวง ต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าวปิสัสนา ต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอบา้นด่านลานหอย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัไทรยอ้ย ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัธาร ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่ทุเลา ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัม่อนศรีสมบุรณาราม ต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาแกว้ชยัมงคล ต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าธมัมานุสรณ์ ต าบลป่ากมุเกาะ อ าเภอสรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะหนิต ัง้ ต าบลเมอืงบางขลงั อ าเภอสรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าทอง ต าบลเมอืงบางยม อ าเภอสรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองปู ต าบลคลองยาง อ าเภอสรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งมหาชยั ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคุง้ยางใหญ่ ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัสวรรค ์ต าบลยางซา้ย อ าเภอเมอืง สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองยอ ต าบลวงัทองแดง อ าเภอเมอืง สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมนตค์ีรี ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัตะครอ้ ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัฤทธิ์ศิริราษฎรเ์จริญธรรม ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองตะเคียน ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะไมแ้ดง ต าบลวงัลกึ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัลกึ ต าบลวงัลกึ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั วดั 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 24,290,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 22,400,000                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 1,690,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 1,690,000                 
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งบลงทนุ 1,690,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,690,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,690,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลเมอืงเก่า 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั สาย 1 1,690,000                    

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 20,710,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 20,710,000                

งบลงทนุ 20,710,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,710,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,710,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.ศรีส าโรง ต าบลคลองตาล อ าเภอศรี

ส าโรง จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 20,710,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,890,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 1,890,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 1,890,000                 

งบลงทนุ 1,890,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,890,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. - รอง ผบก. สภ.เมอืงสุโขทยั   

ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั หลงั 1 1,890,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 50,164,500                

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 าจงัหวดัสุโขทยั ต าบลบา้นกลว้ย

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั 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 าจงัหวดัสุโขทยั  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 15,039,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 15,039,500                

การด าเนินการดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 15,039,500                

สนบัสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 15,039,500                

งบรายจ่ายอื่น 15,039,500                
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

พรอ้มอาคารชดุพกัอาศยั บา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 14,483,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ช. ประจ า

จงัหวดัสุโขทยั พรอ้มอาคารชดุพกัอาศยั บา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 556,400                      

ส านกังานอยัการสูงสุด 34,989,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 34,989,800                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 34,989,800                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 34,989,800                

งบรายจ่ายอื่น 34,989,800                

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัสุโขทยั 

พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืงสุโขทยั แห่ง 1 34,595,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน

อยัการจงัหวดัสุโขทยั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลปากแคว

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 394,800                      

รฐัวิสำหกจิ 9,358,100                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,000,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,000,000                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 1,000,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัสุโขทยั ไร่ 800 1,000,000                    

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 4,224,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,224,500                 

โครงการตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตั ิบริเวณจดุตดัทางรถไฟ 4,224,500                 

ตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 4,224,500                 

งบลงทนุ 4,224,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,224,500                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 4,224,500                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 1,235,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,235,300                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 1,235,300                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 1,235,300                 

งบอดุหนุน 1,235,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,235,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 1,235,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 234,900                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดั คนั 1 234,900                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานสุโขทยั ต าบลธานี 

อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 780,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานสุโขทยั ต าบลธานี อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 780,000                      

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 2,898,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,898,300                 

การอนุรกัษแ์ละใหบ้ริการความรูท้างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพ 2,898,300                 

สรา้งและพฒันาแหลง่เรียนรูท้างดา้นพชื 2,898,300                 

งบอดุหนุน 2,898,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,898,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตรพ์ระ

แม่ยา่ สุโขทยั 0 2,898,300                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 280,406,200               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 80,000,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 80,000,000                

โครงการส่งเสริมศกัยภาพการคา้ การลงทนุ ยกระดบัโครงขา่ยการขนส่งคมนาคมและ

ระบบโลจสิตกิส์ 80,000,000                

ยกระดบัโครงขา่ยคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 

ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหวา่ง กม.64+757 - กม. 66+500 ต าบลบา้น

ใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั โดยขยายช่องจราจรจาก 2 

ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.385 กโิลเมตร สายทาง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน 

แจกนั - บา้นสวน กม.20+482 ต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

ระยะทาง 1.385 กโิลเมตร สายทาง 1 40,000,000                   

จงัหวดัสุโขทยั 200,406,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 200,406,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 9,254,000                 โครงการพฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติและสบืสานประเพณีวฒันธรรมภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ 254,000                   

งบด าเนินงาน 254,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 254,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 35,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 1 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 19,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 19,500                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 1,497,900                 
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โครงการเสริมสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัและความสุขของประชาชนและการขบัเคลือ่น

การพฒันาจงัหวดัตามศาสตรพ์ระราชา 1,497,900                 

งบด าเนินงาน 1,497,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,497,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 0 1,357,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 1 0 1,357,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 115,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 10,328,800                

โครงการเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัพฒันาศกัยภาพมาตรฐาน การเกษตร 

อตุสาหกรรม และการผลติสนิคา้บริการ 10,328,800                

งบด าเนินงาน 10,328,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,328,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 0 195,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 1 0 195,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 10,002,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมพฒันาตลาดชมุชน งาน 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ งาน 1 4,144,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานแสดงผลงานหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง งาน 1 658,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาฐานขอ้มูลการเกษตร เชือ่มโยง

เทคโนโลยสีารสนเทศ งาน 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 13,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 95,200                        

การพฒันาดา้นเกษตร 127,115,500              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและโครงขา่ยคมนาคมเพือ่การเกษตร 127,115,500              

งบลงทนุ 127,115,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 127,115,500                 

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 70,566,300                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระบวัลอย หมู่ที่ 1 ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ 

จงัหวดัสุโขทยั ขนาดปากกวา้ง 35.00 เมตร กน้กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 

595.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 72,996.75 ลูกบาศก์เมตร แห่ง 1 4,343,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัริมคลองน า้หกั หมู่ที่ 16, 17 

ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ขนาดกวา้ง 4.25 เมตร ยาว 6.00 

เมตร ความยาวรวมท ัง้ 2 ฝัง่ไม่นอ้ยกวา่ 1,879.00 เมตร แห่ง 1 6,292,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มพรอ้มบานระบายน า้ -ทดน า้ คลอง

สามพวง - คลองน า้หกั หมู่ที่ 1 บา้นดง ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดั

สุโขทยั ขนาด 2 - 1.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร แห่ง 1 792,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสิง่กดีขวางทางน า้คลองหนองหญา้ลดั หมู่ที่ 2 

บา้นวงัไทร ต าบลวงัตะครอ้ อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ขนาด

ปากกวา้ง 20.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ลกึ 3.50 เมตร แห่ง 1 1,067,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองแม่ร าพนั หมู่ที่ 1 บา้นหนองไมก้อง ต าบล

หนองหญา้ปลอ้ง  อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 41,600.00 ลูกบาศก์เมตร แห่ง 1 4,104,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ถนนสายบวัจรสั

 ความยาวรวม 410.00 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลลานหอย  อ าเภอบา้นด่านลาน แห่ง 1 1,457,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้แบบ มข. 2527 (คลองพฤกษา บริเวณ

ไร่นายกอ้ย หมู่ข  า) หมู่ที่ 5 ต าบลตลิง่ชนั  อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดั

สุโขทยั ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 20.00 เมตร แห่ง 1 671,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้สาธารณะประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 5 กวา้ง 24.00 

เมตร ยาว 64.00 เมตร และขดุลอกสระเดมิ กวา้ง 64.00 เมตร ยาว 76.00 

เมตร ลกึ 1.50 เมตร ต าบลวงัตะครอ้  อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดั แห่ง 1 591,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระประปา หมู่ที่ 1 ต าบลวงัตะครอ้  อ าเภอบา้น

ด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ขนาดกน้ปาก 80.00 เมตร กน้ยาว 200.00 แห่ง 1 591,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้แบบ มข. 2527 คลองกระถนิ หมู่ที่ 3 

ต าบลตลิง่ชนั  อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั (จดุที่ 1) ขนาดกวา้ง

 20.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 20.00 เมตร แห่ง 1 716,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้แบบ มข. 2527 (คลองกระถนิจดุที่ 2 

บริเวณไร่นายประนอม อนิน า้ลมึ) หมู่ที่ 3 ต าบลตลิง่ชนั  อ าเภอบา้นด่าน

ลานหอย จงัหวดัสุโขทยั (จดุที่ 2) แห่ง 1 702,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ คสล. พรอ้มฝาปิด ถนนสายบา้นท่า

วเิศษ - บา้นชยัมงคล หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม 

จงัหวดัสุโขทยั ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลกึ 0.70 เมตร ระยะทาง 865.00 แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางส่งน า้ (ล าเหมอืงกลางดง) ระยะทาง 720.00 

เมตร ชมุชนกลางดงสาม หมู่ที่ 3 - ชมุชนกลางดงสอง หมู่ที่ 2 ต าบลกลาง

ดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 2 - 3.00

 x 3.00 ม. หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 970,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางส่งน า้ล  าเหมอืงสาย 2 และสาย 3 ชมุชนใหม่

ดอนสวา่ง หมู่ที่ 15 ระยะทาง 1,100.00 เมตร ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลี่ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้ คสล. (มอก.ชัน้ 3) ขนาด 0.60 เมตร 

ระยะทาง 557.00 เมตร พรอ้มบ่อพกั บริเวณถนนสายท่าวเิศษ - น า้ดว้น 

หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 953,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองเทโพ

 หมู่ที่ 1,2,8 บา้นหนองมะเกลอื บา้นโฉงตน้งา้ว และบา้นหนองกาสลกั 

ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 5,460,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองแม่ราก หมู่ที่ 10 บา้นหมอนสูง ต าบลบา้น

ตึก อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ปากคลองกวา้ง 18.00 เมตร ยาว 

2,000.00 เมตร ลกึ 5.00 เมตร แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองแม่ราก หมู่ที่ 14 บา้นแม่รากกลาง ต าบล

บา้นตึก อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ขนาดปากคลองกวา้ง 18.00 เมตร

 ยาว 1,000.00 เมตร ลกึ 5.00 เมตร แห่ง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองแม่ราก หมู่ที่ 2 บา้นแม่รากเหนือ ต าบลบา้น

ตึก อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ปากคลองกวา้ง 18.00 เมตร ยาว 

3,000.00 เมตร ลกึ 5.00 เมตร แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 1 บา้นคุง้ยาง ต าบลป่ากมุ

เกาะ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั คนัดนิกวา้ง 2.00 เมตร ฐานกวา้ง 

12.00 - 14.00 เมตร สูง 8.00 - 9.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร แห่ง 1 577,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองวงัเสอืดุ หมู่ที่ 11 ต าบลปากน า้ อ าเภอ

สวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 35.00 เมตร ลกึ 6.00 เมตร กน้กวา้ง 

17.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร แห่ง 1 2,178,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ดาดคอนกรีตพรอ้มวางท่อระบายน า้

คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 ต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั

 ปากกวา้ง 1.90 เมตร ยาว 250.00 เมตร สูง 0.70 เมตร แห่ง 1 1,580,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ หมู่ที่ 8 ต าบลปากน า้ อ าเภอสวรรค

โลก จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 1.60 เมตร ยาว 450.00 เมตร แห่ง 1 679,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองหนองชา้ง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกลบั อ าเภอ

สวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ปากคลองกวา้ง 20.00 เมตร กน้คลองกวา้ง 8.00 

เมตร ลกึ 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร แห่ง 1 578,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต าบลในเมอืง

 อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ปากกวา้ง 1.90 เมตร กน้กวา้ง 0.50 เมตร

 สูง 0.70 เมตร ยาว 580.00 เมตร แห่ง 1 870,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัดนิป้องกนัน า้ลน้คลองวงัควาย พรอ้มท่อลอด

เหลีย่ม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองกลบั อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั คนัดนิ

กวา้ง 6.00 เมตร ฐานกวา้ง 8.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร แห่ง 1 4,357,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ดาดคอนกรีต ซอยตน้ทอง หมู่ที่ 12

 ต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ขนาดปากกวา้ง 1.90 เมตร

 กน้กวา้ง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ทางขา้ม ความ แห่ง 1 4,140,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองหนองไขน่ า้ หมู่ที่ 6 ต าบลยางซา้ย  อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 30.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 10.00 เมตร ยาว 

1,150.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 75,037.50 ลูกบาศก์เมตร แห่ง 1 4,210,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองปกัเป้า หมู่ที่ 2 ต าบลปากพระ อ าเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ขนาดกวา้ง 98.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลกึ 1.00 แห่ง 1 1,075,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองลานไขน่ า้ หมู่ที่ 4 ต าบลปากพระ อ าเภอ

เมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร แห่ง 1 2,179,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็บริเวณหลงัวดัป่าเรไร (ชมุชนบา้นนอกตอนใต)้ หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นสวน

 อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ความยาวท ัง้หมด 180.00 เมตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองระบายน า้ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นหนอง

บวั ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั ขนาดปากกวา้ง 3.00 เมตร

 กน้กวา้ง 1.00 เมตร สูง 2.00 เมตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสริมดนิคนัคลองปูป้องกนัน า้ท่วม สายทาง คลอง

ปู หมู่ที่ 9 ต าบลคลองมะพลบั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั แห่ง 1 1,412,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 48,050,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผวิเรียบเคปซลี (สายบา้นผูพ้นั) 

หมู่ที่ 1 ต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ระยะทาง 2,100.00 

เมตร กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.25 เมตร สายทาง 1 5,531,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัคอนกรีต ถนนสายหนองสอง

ตอน - หนองจกิตีนเนิน หมู่ที่ 5 บา้นหนองป่าแตว้ ต าบลวงัลกึ อ าเภอบา้น

ด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร สายทาง 1 5,374,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เขา้

บา้นในชดั หมูที่ 5 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั 

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร สายทาง 1 3,424,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผวิจราจรแอสฟลัคอนกรีต ถนนสายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน ต าบลวงัลกึ อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดั

สุโขทยั ช่วงที่ 1 กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง 990.00 เมตร ระยะทางรวม 1,240.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,200.00 ตารางเมตร สายทาง 1 1,754,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายภายในหมู่บา้นตลกุ

ชา้ง หมู่ที่ 3 ต าบลวงัตะครอ้ อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,120,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ Cape Seal ทางสาย หมู่ที่ 7 

(บา้นเด่นดหีม ี- บา้นคลองส าราญ ต าบลไทยชนะศึก) ต าบลทุ่งเสลีย่ม 

อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร สายทาง 1 1,683,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผวิจราจร Cape Seal หมู่ที่ 6 สายท่าไมแ้ดง 

ต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1,800.00 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,203.86 ตารางเมตร สายทาง 1 2,412,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายหว้ยตาด หมู่ที่

 7 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั 

กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร สายทาง 1 1,917,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ชมุชนหวัฝาย หมู่ที่ 7 

ซอยอบุาล ี20 ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,363,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี ถนนทุ่งพริกสาย 1 

ช่วง กม.1+200 - กม.2+210 ชมุชนเหมอืงนา 2 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งเสลีย่ม 

อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,010.00 เมตร สายทาง 1 1,619,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี ถนนเด่นป่ายางสาย

 1 ตอน 2 ช่วง กม.0+350 - กม.2+145  - ชมุชนเหมอืงนา 1 หมู่ที่ 1 

ต าบลทุ่งเสลีย่ม อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 3.50 เมตร ยาว สายทาง 1 2,361,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ชมุชนเชงิผา หมู่ที่ 11 - 

เด่นจี้ ต าบลดงกลาง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,800.00 สายทาง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางชมุชนเชงิผา 

หมู่ที่ 11 - ชมุชนโป่งฝาง หมู่ที่ 4 ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดั

สุโขทยั กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,010.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,050.00 ตารางเมตร สายทาง 1 5,078,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาโครงขา่ยสะพาน สท 101 สะพานศรีสชันาลยั - ท่า

ชยั ต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ระยะทาง 0.600 สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายคลองท่าจกิ หมู่ที่ 3 

และหมู่ที่ 6 ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ช่วงที่ 1 กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 354.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว สายทาง 1 2,513,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Asphaltic Concrete

 หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืงบางขลงั อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ระยะทาง สายทาง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางหลวง 1318 - 

บา้นบงึ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั เชือ่มต่อ หมู่ที่

 4 ต าบลคอรุม อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 370.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,499,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบผวิเรียบเคปซลี สายเด่นโคงาม

 หมู่ที่ 1 ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 5.00 เมตร

 ความยาว 1,600.00 เมตร สายทาง 1 1,979,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร Cape Seal ชมุชนกลาง

ดงเหนือ หมู่ที่ 10 - ชมุชนแม่บ่อทอง หมู่ที่ 6 ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลี่

ยม จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 990.00 เมตร สายทาง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

ริมเหมอืงเสน้ 1 โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling หมู่ที่ 8 บา้น

ราษฎรร่์วมจติ ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั กวา้ง 5.00

 เมตร ยาว 1,370.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,850.00 ตารางเมตร สายทาง 1 2,420,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01640000 จงัหวดัสโุขทยั

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทาง Asphaltic Concrete สายบา้นกร่าง - 

ดงเดอืย (ช่วงบา้นวงัศรีไพร) หมู่ที่ 9 ต าบลดงเดอืย อ าเภอกงไกรลาศ 

จงัหวดัสุโขทยั ยาว 0.500 กโิลเมตร ผวิทางกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้ง สายทาง 1 2,200,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 52,210,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการแขง่ขนัในดา้นการทอ่งเทีย่วมรดกโลกจงัหวดัสุโขทยั 52,210,000                

งบด าเนินงาน 52,210,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 52,210,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 52,210,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานประเพณีลอยกระทงเผาเทยีน เลน่ไฟ 

จงัหวดัสุโขทยั ปี พ.ศ. 2562 งาน 0 28,630,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยวเชงิ งาน 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร์

วฒันธรรม อ าเภอคีรีมาศ งาน 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมประเพณีแห่หลวงพ่อสามพีน่อ้ง

 ต าบลบา้นซา่น งาน 0 980,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานยอ้นอดตีมหาสงกรานตก์รุงสุโขทยั งาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานยอ้นอดตีศรีสชันาลยัเมอืงมรดกโลก

ทางวฒันธรรม งาน 0 9,900,000                    


